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1. Ν. 4270/2014,  άξζξν 67 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 143), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

3. Ν. 4549/2018 «Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2019-2022»  

4. Ν. 4651/19 «Κχξσζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020» (Α΄ 209) 

5. Ν. 4622/2019 «Δπηηειηθφ θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο   Κπβέξλεζεο, ησλ 

θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 133 η. Α΄). 

6. Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145 η. Α΄) 

7. Π.Γ. 81/2019 «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ 

θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 119 η. Α΄), 

8. Π.Γ. 83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 121 η. Α΄). 

9. Π.Γ. 86/2018 «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη 

κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (ΦΔΚ 159 η. Α΄). 

10. Π.Γ. 62/2019 «Αλαδηάξζξσζε ππεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη 

ξχζκηζε ινηπψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 101/18-6-2019 η. Α΄). 

11. Τπ‟αξίζκ. 2/6509/ΓΠΓΚ/05/02/2020 Απφθαζε Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν επ‟απηήο Παξάξηεκα Β «Γηνηθεηηθή Σαμηλφκεζε Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ» (ΦΔΚ 375/7-2-2020 η.Β‟), κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ε ππ‟αξίζκ. 

2/58493/ΓΠΓΚ/31.07.2018 Απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Οηθνλνκηθή θαη 

Γηνηθεηηθή Σαμηλφκεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ» (ΦΔΚ 3240 η. Β΄). 

12. Τπ‟αξίζκ. 8045/8/1 απφ 30-3-2020 Απφθαζε Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επί 

ζεκάησλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε πθηζηάκελα ππεξεζηαθά φξγαλα, νη Τπεξεζίεο ησλ 

νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ σο Δηδηθνί Φνξείο» (ΦΔΚ 1206/7-4-2020 η. Β‟). 

13. Τπ‟αξίζκ. 8045/8/1-α΄ απφ 30-3-2020 «Οξηζκφο αλεμάξηεησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ, 

ππνθείκελσλ ή ππαγφκελσλ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, θαηά ην άξζξν 6, παξ. 2 εδάθην δ ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη» » (ΦΔΚ 1206/7-4-

2020 η. Β‟). 

14. Τπ‟αξίζκ. ΓΓΟΤΔ/1/2/485 απφ 3-4-2020 «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ θαη 

Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επί ζεκάησλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε πθηζηάκελα 

ππεξεζηαθά φξγαλα» (ΦΔΚ 1362/14-4-2020 η. Β‟). 
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 Σελ δηελέξγεηα  ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βαζεη ηηκήο  γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ζηεγάδνληαη νη Τπεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Δπβνίαο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.3 «πλνπηηθή 

Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο» θαη ζην παξάξηεκα II «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – 

Απαηηήζεηο» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

                                                                                                                                     Ο 

                                                                                                                             ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

                                                                                                                   ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΟΤΦΟ 

                                                                                                                             ΣΑΞΗΑΡΥΟ 

15. Τπ‟αξίζκ. 8008/20/1474488 απφ 11-7-2020 (ΑΓΑΜ: 20REQ007009932) πξσηνγελέο αίηεκα 

δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο καο. 

16. Τπ‟αξίζκ. 1744/20/1526412 απφ 17-7-2020 (ΑΓΑ: 995Κ46ΜΣΛΒ-4ΧΦ & ΑΓΑΜ: 

20REQ007058251)  Απφθαζε Έγθξηζεο Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο ηνπ θ. Γηεπζπληή 

ηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζε βάξνο ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δμφδσλ (Α.Λ.Δ.) C2420404001 «Έμνδα ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο», έηνπο 2021, γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, εθ κέξνπο ησλ 

Αλεμάξηεησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο.. 

17. Τπ‟αξίζκ. 1744/20/1565591 απφ 23-7-2020 Γηαηαγή Α.Δ.Α. κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, ε έλαξμε ησλ απαηηνχκελσλ, θαηά πεξίπησζε, δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

18. Τπ‟αξίζκ. 8045/8/1-γ΄ απφ 9-9-2020 Απφθαζε Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε αλσηέξσ (10) ζρεηηθή. 

19. Τπ‟αξίζκ. 8045/8/1-β΄ απφ 9-9-2020 Απφθαζε Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε αλσηέξσ (11) ζρεηηθή. 

20. Σελ αλάγθε κε αηηηνινγία: Πξαγκαηνπνίεζε δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ  Τπεξεζηψλ  ηεο Γ.Α. 

Δπβνίαο ( εηδηθφο θνξέαο 1047-201-1700200)  γηα ην έηνο 2021. 

21. Σν γεγνλφο φηη δελ πθίζηαηαη πξνεγνχκελν χςνο ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζηνλ 

Α.Λ.Δ. C2420404001 «Έμνδα ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο» ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1047-201-

1700200 «Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Δπβνίαο» γηα ην έηνο 2021. 

22. Σελ ππ‟ αξίζκ. 8045/22/77 απφ 02-10-2020 (ΑΓΑ:ΦΞΝΧ46ΜΣΛΒ-ΒΝΟ) Γηαηαγή ηνπ θ. 

Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Δπβνίαο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαγσληζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

Αζηπλνκηθψλ  Τπεξεζηψλ  ηεο Γ.Α. Δπβνίαο  γηα ην έηνο 2021. 

23. Σελ ππ΄αξηζκ. 8045/22/77-α απφ 14/10/2020 δηαηαγή ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ 

(Α.Γ.Α.:ΧΥΛΓ46ΜΣΛΒ-ΧΛ0) 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΔΤΒΟΗΑ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΑΡΔΘΟΤΖ 153 

Πφιε ΥΑΛΚΗΓΑ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 34100 

Υψξα ΔΛΛΑΓΑ 

Σειέθσλν 2221037016-2221075339 

Φαμ 2131527797 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  adevias@astynomia.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
 
 Τ/Α΄ΚΟΤΡΑΚΟ Γεκήηξηνο 

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

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Γηεύζπλζε Αζηπλνκίαο Δπβνίαο θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε (Τπνηνκέαο 

Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε θαη ιεηηνπξγεί σο εηδηθφο θνξέαο (Δ.Φ. 1047-201-1700200). 

 

   

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Γεκφζηα Σάμε θαη Αζθάιεηα. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α)    Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε : 

 κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

 κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.diavgeia.gov.gr 

 

  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016, σο 

ηζρχεη θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 

 

 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Ζ δαπάλε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δμφδσλ (Α.Λ.Δ.) 

C2420404001 «Έμνδα ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο», ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1047-201-1700200 «Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο 

Δπβνίαο», γηα ην έηνο 2021. 

 

www.promitheus.gov.gr
http://www.diavgeia.gov.gr/
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. Δπβνίαο (Δπηηειείνπ Γ.Α. Δπβνίαο θαη 

ησλ ζπζηεγαδφκελσλ απηήο Τπεξεζηψλ ήηνη :Α.Σ.-Σ.Σ.-Σ.Σ.Α. Υαιθίδαο, 

Σ.Α.Γ Υαιθίδαο θαζψο θαη ησλ Α.Σ Μαληνπδίνπ, Α.Σ Λίκλεο, Α.Σ Ηζηηαίαο, 

Α.Σ Δξέηξηαο, Α.Σ Αιηβεξίνπ θαη Α.Σ Καξχζηνπ, Α.Σ Κχκεο, Α.Σ θχξνπ, 

Α.Σ Γηξθχσλ-Μεζζαπησλ, Α. Ν.Αξηάθεο θαη Α. Αηδεςνχ. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ζηεγάδνληαη Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Δπβνίαο  

φπσο εκθαίλνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, κε ηίηιν 

«Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο» θαη ζηεξνχληαη πξνζσπηθνχ 

θαζαξηφηεηαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2021 έσο θαη ηελ 31/12/2021 

ΚΧΓΗΚΟ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ 

ΛΔΞΗΛΟΓΗΟΤ 

ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΤΜΒΑΔΧΝ (C.P.V.) 

90910000-9 «Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ» 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΔΤΒΟΗΑ 

 

Φ.Π.Α.  O εθαζηνηε ηζρχσλ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣ’ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΣΟΤ Ν.4412/16 

24.193,55 € ρσξίο Φ.Π.Α. (30.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Απφ 01-01-2021 ( ή  ηελ επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο) , κέρξη θαη 

ηελ 31-12-2021.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ 

Ζ δαπάλε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Δμφδσλ (Α.Λ.Δ.) C2420404001 «Έμνδα ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο», ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1047-201-1700200 «Γηεχζπλζε 

Αζηπλνκίαο Δπβνίαο», γηα ην έηνο 2021. 

 

ΚΡΑΣΖΔΗ  

Ζ αλσηέξσ δαπάλε ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ: i) 

Τπέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ Σαµείσλ Πξνζσπηθνχ ΔΛ.Α., ζπλνιηθνχ πνζνχ 

5,57056%, σο εμήο: Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  2,72%,  Μ.Σ..  2,72%,  ήηνη  µεξηθφ   

ζχλνιν  5,44%     θαη     επί  ηνπ  µεξηθνχ ζπλφινπ ηέιε ραξηνζήµνπ 2% 

θαη επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%, ii) Τπέξ ηεο Αξρήο ∆εµνζίσλ 

πµβάζεσλ  ζπλνιηθνχ πνζνχ 0,07 % iii) 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.). 

 

Δπίζεο ζα παξαθξαηεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο 8%, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο  

 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ 

ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε 

ηηκή), ζην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ην ζχλνιν ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016. 
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 Ζ δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα, απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο, πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο ζε επξψ, έρεη ζθνπφ ηελ εμεχξεζε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζηεγάδνληαη Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο ηεο 

Γ/λζεο Αζηπλνκίαο Δπβνίαο φπσο εκθαίλνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, κε ηίηιν 

«Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο». 

 ∆εδνµέλνπ όηη, νη πξνο παξνρή ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο ζα παξέρνληαη ζε ρώξνπο πνπ έρνπλ ηνλ 

ραξαθηήξα «ρώξσλ αζθαιείαο», γηα ηνλ πιεξέζηεξν ζπληνληζµό ηνπ απαζρνινύµελνπ πξνζσπηθνύ θαη 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο εύξπζµεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, ε παξνύζα ζύµβαζε, ∆ΔΝ δηαηξείηαη ζε 

ηµήµαηα (αξζ.59 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016). 

 Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (C.P.V.): 90910000-9 «Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ». 

 Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα  ρηιηάδσλ επξώ (# 30.000,00€#) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη λόκηκσλ θξαηήζεσλ. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ 01-01-2021 ή επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο 

(εθφζνλ έρεη παξέιζεη ε 01-01-2021) έσο θαη ηελ 31-12-2021. 

 Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο. 

 

 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο 

εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
1,
 “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 

297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) 

– δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 

                                                           
1
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν 

θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 

7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο, 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

 Ν. 4549/2018 «Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2019-2022»  

 Ν. 4651/19 «Κχξσζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020» (Α΄ 

209) 

 Ν. 4622/2019 «Δπηηειηθφ θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο   

Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» 

(ΦΔΚ 133 η. Α΄). 

 Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145 η. Α΄) 

 Π.Γ. 81/2019 «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ 

θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 119 η. Α΄), 

 Π.Γ. 83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 121 η. Α΄). 

 Π.Γ. 86/2018 «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (ΦΔΚ 159 η. Α΄). 

 Π.Γ. 62/2019 «Αλαδηάξζξσζε ππεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ξχζκηζε ινηπψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 101/18-6-2019 η. Α΄). 

 Τπ‟αξίζκ. 2/6509/ΓΠΓΚ/05/02/2020 Απφθαζε Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα 

κε ην επηζπλαπηφκελν επ‟απηήο Παξάξηεκα Β «Γηνηθεηηθή Σαμηλφκεζε Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ» (ΦΔΚ 375/7-2-2020 η.Β‟), κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ε ππ‟αξίζκ. 

2/58493/ΓΠΓΚ/31.07.2018 Απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

«Οηθνλνκηθή θαη Γηνηθεηηθή Σαμηλφκεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ» (ΦΔΚ 3240 

η. Β΄). 

 Τπ‟αξίζκ. 8045/8/1 απφ 30-3-2020 Απφθαζε Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επί ζεκάησλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε πθηζηάκελα 

ππεξεζηαθά φξγαλα, νη Τπεξεζίεο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ σο Δηδηθνί Φνξείο» (ΦΔΚ 

1206/7-4-2020 η. Β‟). 

 Τπ‟αξίζκ. 8045/8/1-α΄ απφ 30-3-2020 «Οξηζκφο αλεμάξηεησλ επηρεηξεζηαθψλ 

https://www.forin.gr/files/74831?inline=1
https://www.forin.gr/files/74831?inline=1
https://www.forin.gr/files/74831?inline=1
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κνλάδσλ, ππνθείκελσλ ή ππαγφκελσλ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θαηά ην άξζξν 6, παξ. 2 εδάθην δ ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 

ηζρχεη» » (ΦΔΚ 1206/7-4-2020 η. Β‟). 

 Τπ‟αξίζκ. ΓΓΟΤΔ/1/2/485 απφ 3-4-2020 «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ 

θαη Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επί ζεκάησλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε 

πθηζηάκελα ππεξεζηαθά φξγαλα» (ΦΔΚ 1362/14-4-2020 η. Β‟). 

 Τπ‟αξίζκ. 8008/20/1474488 απφ 11-7-2020 (ΑΓΑΜ: 20REQ007009932) πξσηνγελέο 

αίηεκα δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο καο. 

 Τπ‟αξίζκ. 1744/20/1526412 απφ 17-7-2020 (ΑΓΑ: 995Κ46ΜΣΛΒ-4ΧΦ & ΑΓΑΜ: 

20REQ007058251)  Απφθαζε Έγθξηζεο Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο ηνπ θ. 

Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζε 

βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δμφδσλ (Α.Λ.Δ.) C2420404001 

«Έμνδα ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο», έηνπο 2021, γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, εθ κέξνπο ησλ Αλεμάξηεησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. 

 Τπ‟αξίζκ. 1744/20/1565591 απφ 23-7-2020 Γηαηαγή Α.Δ.Α. κε ηελ νπνία 

δηαηάζζεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε έλαξμε ησλ απαηηνχκελσλ, θαηά πεξίπησζε, 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Τπ‟αξίζκ. 8045/8/1-γ΄ απφ 9-9-2020 Απφθαζε Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε αλσηέξσ (10) ζρεηηθή. 

 Τπ‟αξίζκ. 8045/8/1-β΄ απφ 9-9-2020 Απφθαζε Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε αλσηέξσ (11) ζρεηηθή. 

 Σελ αλάγθε κε αηηηνινγία: Πξαγκαηνπνίεζε δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ  Τπεξεζηψλ  ηεο 

Γ.Α. Δπβνίαο ( εηδηθφο θνξέαο 1047-201-1700200)  γηα ην έηνο 2021. 

 Σν γεγνλφο φηη δελ πθίζηαηαη πξνεγνχκελν χςνο ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 

ζηνλ Α.Λ.Δ. C2420404001 «Έμνδα ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο» ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 

1047-201-1700200 «Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Δπβνίαο» γηα ην έηνο 2021. 

 Σελ ππ‟ αξίζκ. 8045/22/77 απφ 02-10-2020 (ΑΓΑ:ΦΞΝΧ46ΜΣΛΒ-ΒΝΟ) Γηαηαγή 

ηνπ θ. Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Δπβνίαο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ  Τπεξεζηψλ  ηεο Γ.Α. Δπβνίαο  γηα ην έηνο 

2021. 

  

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 

ΔΤΒΟΗΑ 

ΑΡΔΘΟΤΖ 153, Σ.Κ 34100 

ΥΑΛΚΗΓΑ 

3
νο

 ΟΡΟΦΟ ΛΔΥΖ Γ.Α 

ΔΤΒΟΗΑ 

 

21-11-2020 εκέξα άββαην  θαη 

ώξα 10:00 

 

21-11-2020 εκέξα άββαην θαη ώξα 

10:00 

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ ππφ παξνρή 

ππεξεζηψλ. 
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Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο Δπβνίαο ,επί ηεο νδνχ Αξεζνχζεο 153 

Υαιθίδα, ζηνλ 3
Ο
 φξνθν, ζηνπο ρψξνπο ηεο Λέζρεο Γ.Α Δπβνίαο ηελ 21/11/2020, ψξα 10:00 (εκεξνκελία θαη ρξφλνο 

έλαξμεο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. ηελ ζπλέρεηα, ε αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ νξηζζείζα πξνο ηνχην Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. 

 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 21/11/2020 θαη ώξα 10:00. 
 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή, είηε απηνπξνζψπσο ζην 

πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο, είηε κέζσ ηαρπκεηαθνξάο (courier) ή ηαρπδξνκείνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε, λα έρνπλ 

παξαιεθζεί απφ ην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο έσο ηελ αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα. Αλ, γηα ιφγνπο 

αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία, αληίζηνηρα, κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, ηξείο (3) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, 

ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο θαη αλαξηάηαη ζην Πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» θαη 

ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Κ.Ζ.Μ.ΓΖ... Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν  

 Ζ  Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)  

http://www.promitheus.gov.gr 

 Ζ  Γηαθήξπμε φπσο  πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, 

αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν www.diavgeia.gov.gr  

 Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :   

www.astynomia.gr   

 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) Καη΄ άξζξν 18 παξ. 2 θαη άξζξν 130 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 

εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
 
. 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη 

θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
www.astynomia.gr%20%20
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Σν ζπκθσλεηηθφ – ζχκβαζε  

 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [Σ.Δ.Τ.Γ.]. 

 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.  

 Ζ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε δσξεάλ & πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο: 

 ηελ δηεχζπλζε (URL) https://diavgeia.gov.gr ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα» 

 Μέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ..). 

 

Γηα ηπρφλ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαηαη λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηα 

ζηνηρεία ηεο νπνίαο εκθαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 1.1 ηεο παξνχζεο. 

 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο 

αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα 

αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο 

αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 

ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο : Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ 

θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ή 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ 

ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη ηα αλσηέξσ. 

 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη: 

 εγγξάθσο (θέξνληαο θπζηθέο ππνγξαθέο) ή 

 κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε adevias@astynomia.gr, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ηα 

νπνία ζα θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 
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2009/767/ΔΚ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη)θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 

θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ‟ αξηζ. 56902/215 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» (ΦΔΚ 

Β΄1924/2017). 

 

Σα αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ έθαζην νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

πκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο χκβαζεο, ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν 

δελ εμεηάδνληαη. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ 

έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ 

πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε 

πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188)
2
.Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά 

έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν.  

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ 

κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηερψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

 

Δπηηξέπεηαη, αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή 

Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην 

αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” 

ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 
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Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα
  
. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο παξαγξάθνπ ( 4.1) εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 

(Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-

κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ 

ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε 

ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ 

ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο 

παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε 

εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) 

ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 

δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ
3
, ζ) ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 

πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα IΗΗ «Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο 

Δθηέιεζεο» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε 

πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο 

I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, ηζρχνπλ 

ηα αθφινπζα: 
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 Οη ελψζεηο ζπγθξνηνχληαη κε απνθάζεηο φισλ ησλ θνξέσλ - κειψλ ηνπο, κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη νη ζρέζεηο ησλ κεηαμχ ηνπο. Μεηαμχ άιισλ νξίδεηαη θαη ν θνξέαο - κέινο πνπ 

ζα είλαη ν ζπληνληζηήο/επηθεθαιήο ηεο έλσζεο. 

 Οη δηαγσληδφκελεο ελψζεηο ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά εθπξνζσπνχκελεο απφ Νφκηκν Δθπξφζσπν - 

Γηαρεηξηζηή, πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα πξάμεη ηνχην, απφ ηα αληίζηνηρα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. ηελ πξνζθνξά αλαγξάθνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

έλσζεο, νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο θαζψο θαη ην κέινο πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο απηψλ. 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

 Οη ελψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. 

Τπνρξενχληαη φκσο λα ην πξάμνπλ ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπο σο Αλαδφρνπ, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο, εάλ θαη εθφζνλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Κάζε ζπκκεηέρσλ, δε κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξέο. Ννκηθά πξφζσπα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή ζε έλσζε ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ θαη 

καδί κε απηνχο θαη νη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ. δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Γελ απαηηείηαη Δγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 72 παξ 1
α
 

ηνπ Ν.4412/2016. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε 

ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 

θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε  ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο 

λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε 

απόθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) νηαλ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 

ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία 

 β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,  

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, 

νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη 

ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεο  είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Οη 

ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α΄ θαη β΄  δελ ζεσξείηαη φηη έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ 

απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ, , ή άιινπ αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή δήισζεο 

κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. Οη πεξ. α΄ θαη 

β΄ ηεο παξ. 2 παχνπλ λα εθαξκφδνληαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ δηαθαλνληζκνχ, (άξζξν 73 παξ. 2
Α 

ηνπ Ν 4412/2016). 
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2.2.3.3. α) Καη‟ εμαίξεζε, δελ απνθιείνληαη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πην 

θάησ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο  δεκφζηαο πγείαο, δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

 

β) Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά 

ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 

4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην 

νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ 

έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

Δηδηθά, θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, σο ζνβαξό επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/2013 θαη κεηαγελέζηεξα κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν.4488/2017 (Α΄-137), 

λννύληαη ηδίσο: 

(αα) ε επηβνιή ζε βάξνο ησλ ππνςήθησλ εηαηξεηψλ θαζαξηζκνχ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ 

πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά, απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο ή δχν (2) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. 

(ββ) ε θήξπμε σο έθπησηεο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο θαζαξηζκνχ, θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 68 

ηνπ Ν.3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/2013, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

(γγ) ε επηβνιή ζε βάξνο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο θαζαξηζκνχ ηεο θχξσζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο 

θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄ 170) κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ(3) εηψλ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) θαη (β) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, 

απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο. 

 

2.2.3.5. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε 

δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.  

2.2.3.6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 

2.2.3.2.(γ) θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα 

λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία 

θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 

νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 
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2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 

4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

2.2.3.9. Απνθιείεηαη, εθφζνλ ν ίδηνο ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, έζησ θαη έλαο ζπκκεηέρσλ ζηελ έλσζε 

νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

 δελ ππνβάιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ή/θαη παξαβεί νπνηαδήπνηε 

ππνρξέσζε ή φξν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ή/θαη 

 δελ ππνβάιεη φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά 

ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε 

θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο  ηεο ζχκβαζεο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ 

νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ 

λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα 

απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ή λα ηνπο θαιέζεη λα πξνβνχλ ζε 

έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά κεηξψα. 

 Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην θαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. ε πεξίπησζε 

πνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο δελ ζπλάδεη κε ην είδνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα απνθιείνληαη 

απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο χκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο δελ απαηηείηαη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
   

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα 

ΗΗ «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο –Απαηηήζεηο» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα 
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ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 

δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

 Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα 

ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο 

νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο
  
 . 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη 

απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνµηθνί θνξείο:  

α) δελ βξίζθνληαη ζε µία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη 

β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6 ηεο παξνχζεο, πξνζθνµίδνπλ θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθό ζπµµεηνρήο, ην πξνβιεπφµελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ 

Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη, Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεχζπλεο ∆ήισζεο (Σ.Δ.Τ.∆.) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα 

ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεµα VI, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, µε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/1986. 

Σν ΣΔΤΓ
 
θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο 

Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ). 

Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, 

ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ 

λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.7, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 

3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.7. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 

παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.5 θαη 2.2.6). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν 

ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 

2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην 

κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία 

δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε 

ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 3.2, θαηά ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη θαη γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ 

αθφινπζν ηξφπν: 

 νη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. εκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, 

ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 

απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 

ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα 

εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, 

γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

δδ) ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 

εκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

 

β) ) Γηα ηε παξάγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή 

ρψξαο, πνπ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, 

πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ή ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά 

αξκφδηαο αξρήο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο-κέινπο ή ρψξαο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο. Χο εθ ηνχηνπ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαίξσο (πξν ηεο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ηνπο) ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά, ψζηε λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα ηα 

ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη, καδί κε ηα αληίζηνηρα πνπ ζα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν 
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ππνβνιήο ηνπο (ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηά ρξφλνο ηζρχνο, ζα 

έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

γ) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α΄, πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75),φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία 

λα δειψλεη φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φηη 

δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ ελ ιφγσ ππεχζπλε 

δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ είλαη ππνγεγξακκέλε, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο παξ. 3.2 γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο – απνδεηθηηθψλ 

κέζσλ. 
δ) Γηα ηνλ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2 πεξ. γ‟ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ε αλαζέηνπζα αξρή εθαξκφδεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο πεξίπησζεο ε‟ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, θαη δέρεηαη σο απνδεηθηηθά κέζα ηα έγγξαθα –

πηζηνπνηεηηθά, φπσο απηά απνζηέιινληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ .Δ.Π.Δ. ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξάμεσλ 

επηβνιήο πξνζηίκνπ ή ζε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ απαηηνχκελσλ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2 πεξ. γ‟ ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο, ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ή/θαη 

Φχιαμεο», ηηο αληίζηνηρεο έλνξθεο βεβαηψζεηο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο» θαζψο θαη γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.2.3.2 πεξ. γ‟ ηεο παξνχζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα δηεπθξηλίδεη θαηά 

πφζν ηπρφλ επηβιεζείζεο πξάμεηο πξνζηίκσλ, ζε βάξνο ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ ην .Δ.Π.Δ., έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, εηδηθά εθφζνλ γηα ην ιφγν απηφ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ απηψλ απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ε) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.4 (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ. 80 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη) θαη 

γηα ηελ απφδεημε ηεο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, λα ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο 

νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςήθησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απνζηέιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. 

ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο» νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά 

έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο 

πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο» 

θαζψο θαη γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη απφ ηε παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξ. γ‟ ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε δ‟ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ. 

ζη) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8 (φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 

ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη), ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ζ ελ ιφγσ ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ είλαη 

ππνγεγξακκέλε, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο παξ. 

3.2 γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο – απνδεηθηηθψλ κέζσλ. Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ 

ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2 πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄, ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε, ζπληαρζείζα έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηεο, ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε (ηεο παξ. 4 ηνπ 

αξ.8 

ηνπ Ν.1599/1986) ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζπληαρζείζα κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο παξ. 3.2. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 

εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο 

κέζσ ηνπ επηγξακκηθν απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 
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B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο), νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ / βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο, εθδνζέλ έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. Οη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI 

ηνπΠξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη 

αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ζπληαρζείζα έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο, ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ 

ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ 

αλάζεζε χκβαζεο. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 

Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό ή Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην. 

 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκίδνπλ δηθαηνινγεηηθά. 

 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο II «Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ - Απαηηήζεηο» ηεο Παξνχζεο 

Γηαθήξπμεο. 

 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν 

θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή 

(πρ ΓΔΜΖ)πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα 

(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., 

θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΜΖ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, θιπ., αλάινγα κε 

ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, 

απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία 

απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

 

Β.6. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 

επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, 
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κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο 

επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.8. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.2.7 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή 

έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (2.2.8.2 «Απνδεηθηηθά κέζα») ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά 

ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ 

πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν, ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 

Δπηπξφζζεηα ηα πξναλαθεξφκελα απνδεηθηηθά κέζα ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α΄ 

94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηε 

παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. εκεηψλεηαη φηη ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

1599/1986 (Α΄ 75) κπνξεί λα ζπληάζζεηαη ζηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ 

Ν.4635/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο «e-Dilosi». Ζ ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξν 24 ηεο απφ 20-3-2020 ΠΝΠ «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» φπσο θπξψζεθε 

κε ηνλ Ν. 4683/2020. Ζ αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα επαιεζεχεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ζε απηή 

ειεθηξνληθψλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ζε επξψ 

(ρακειόηεξε ηηκή), γηα ην ζχλνιν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζηεγάδνληαη Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Δπβνίαο φπσο εκθαίλνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, κε ηίηιν «Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο», φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε παξάγξαθν 2.4.5 ηεο παξνχζεο. 

 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα II «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

– Απαηηήζεηο» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπρζέλησλ ππεξεζηψλ. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη.  

 Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
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 Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά 

είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο 

θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο
.
 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1.5 ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο, είηε: 

 (α) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, είηε: 

 (β) κε θαηάζεζή ηνπο ζην Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θα Δθπαίδεπζεο ( Γηαρείξηζε Τιηθνχ- Υξεκαηηθνχ)  ηεο 

Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Δπβνίαο ( Αξεζνχζεο 153 Υαιθίδα, Σ.Κ. 34100, 4
νο 

 φξνθνο).  

 

Οη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, σο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1.5 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα 

παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

ζεκεηψλεη ζην Πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη 

σο κε θαλνληθέο. 

 

2.4.2.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

 

ΠΡΟ ΣΖΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΔΤΒΟΗΑ 

ΑΡΔΘΟΤΖ 153- ΥΑΛΚΗΓΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ …………………… 

{αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο δειαδή : επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο 

ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

[δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail (εάλ ππάξρνπλ)]} 

ΚΤΡΗΧ ΦΑΚΔΛΟ 

Γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό: Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ππεξεζηώλ ηεο Γ.Α Δπβνίαο γηα ην έηνο 2021. 

Αξηζκόο Γηαθήξπμεο: 8045/22/77-β 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Δπβνίαο 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ: 

21/11/2020 ψξα 10:00 π.κ. 

ΠΡΟΟΥΖ: Να κελ αλνηρζεί παξά κφλν απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

 

 

 

 

2.4.2.3. Μέζα ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο «ΚΤΡΗΧ ΦΑΚΔΛΟ» ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, φια ηα 

αθφινπζα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ 

λ.4412/2016, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:: 

α) μερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο (ππν)θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζε δύν αληίηππα (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν) θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.3., 
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β) μερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο (ππν)θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δύν αληίηππα (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν), θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.4. Αλ ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε 

απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη 

γ) μερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο (ππν)θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξόπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί 

ηνύην αληηιεπηό, επί πνηλή απνθιεηζκνύ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζε δύν αληίηππα (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν), θαηά ηα νξηδφκελα  ζην άξζξν 

2.4.5 ηεο παξνχζαο . 

Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη (ππν)θάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» 

θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηνπ άξζξνπ 2.4.2.2. 

α. ΔΝΓΔΗΞΔΗ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ»: 

 

 

ΠΡΟ ΣΖΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΔΤΒΟΗΑ 

ΑΡΔΘΟΤΖ 153- ΥΑΛΚΗΓΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ …………………… 

{αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο δειαδή : επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο 

ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

[δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail (εάλ ππάξρνπλ)]} 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό: Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ππεξεζηώλ ηεο Γ.Α Δπβνίαο γηα ην έηνο 2021. 

Αξηζκόο Γηαθήξπμεο: 8045/22/77-β 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Δπβνίαο 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ: 

21/11/2020 ψξα 10:00 π.κ. 

ΠΡΟΟΥΖ: Να κελ αλνηρζεί παξά κφλν απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

 

β. ΔΝΓΔΗΞΔΗ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»: 

 

ΠΡΟ ΣΖΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΔΤΒΟΗΑ 

ΑΡΔΘΟΤΖ 153- ΥΑΛΚΗΓΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ …………………… 

{αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο δειαδή : επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο 

ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

[δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail (εάλ ππάξρνπλ)]} 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό: Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ππεξεζηώλ ηεο Γ.Α Δπβνίαο γηα ην έηνο 2021. 

Αξηζκόο Γηαθήξπμεο: 8045/22/77-β 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Δπβνίαο 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ: 

21/11/2020 ψξα 10:00 π.κ. 
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ΠΡΟΟΥΖ: Να κελ αλνηρζεί παξά κφλν απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

 

γ. ΔΝΓΔΗΞΔΗ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»: 

ΠΡΟ ΣΖΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΔΤΒΟΗΑ 

ΑΡΔΘΟΤΖ 153- ΥΑΛΚΗΓΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ …………………… 

{αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο δειαδή : επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο 

ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

[δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail (εάλ ππάξρνπλ)]} 

ΟΗΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό: Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ππεξεζηώλ ηεο Γ.Α Δπβνίαο γηα ην έηνο 2021. 

Αξηζκόο Γηαθήξπμεο: 8045/22/77-β 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Δπβνίαο 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ: 

21/11/2020 ψξα 10:00 π.κ. 

ΠΡΟΟΥΖ: Να κελ αλνηρζεί παξά κφλν απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α‟-94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη 

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

2.4.2.4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.1 «Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ» ηεο παξνχζαο. 

 

2.4.2.5. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην 

πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ 

παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.  

 

2.4.2.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν είηε σο εμήο: α) απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα (ζε 

πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ), β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) 

θαη γ) ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε 

απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

2.4.2.7 Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 

πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη 

ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
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2.4.2.8. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 

ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ 

ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ‟ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ. 

2.4.2.9. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

2.4.3 Πεξηερόκελα (ππν)Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  

Ο (ππν)θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηέρεη ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη πεξηιακβάλεη: 

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 

4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν2.2.7.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην 

ζρεηηθφ πξφηππν Σ.Δ.Τ.Γ. ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο  (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑV), ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:ΧΥ0ΓΟΞΣΒ- ΑΚΖ) θαη ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 23/2018 

(ΑΓΑ: Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ) ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

-Σν Σ.Δ.Τ.Γ. κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

-Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ζπκπιεξψλεηαη, ππνγξάθεηαη θαη ππνβάιιεηαη, σο εμήο: 

i) Σν Μέξνο Η είλαη ζπκπιεξσκέλν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη φια ηα ππφινηπα κέξε (II,III, IV θαη VI) 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά πεξίπησζε, θαη κφλν ζηα πεδία πνπ ήδε έρνπλ επηιεγεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, φπσο εκθαίλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

ii) Σν Μέξνο ΗΗ.Α. ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ηελ επηζήκαλζε φηη γηα ηνπο ειιεληθνχο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, εθφζνλ δελ ηεξείηαη κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο 

(Σ.Δ.Τ.Γ.) επίζεκνο θαηάινγνο εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο], θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη, ζην Σ.Δ.Τ.Γ. 

Μέξνο ΗΗ :«Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα», ζηελ Δλφηεηα Α : «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εξψηεζε: «Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 

επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ.βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο];», λα δειψλεηαη αξλεηηθή απάληεζε (επηιέγνληαο «ΟΥΗ»), θαη λα κελ ζπκπιεξψλνληαη νη 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλζηα ζηνηρεία (α) έσο (ε).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, γεληθψλ ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη 

παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, δελ πθίζηαηαη επί ηνπ παξφληνο εζληθφο επίζεκνο 

θαηάινγνο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ. 4412/2016. εκεηψλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη ην Γ.Δ.ΜΖ δελ ζπληζηά επίζεκν θαηάινγν, 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

Πέξα απφ ηα αλσηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία 

αιινδαπνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα, εγγεγξακκέλνπ ζε επίζεκν θαηάινγν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ ή άιιεο ρψξαο ή 

αθφκε θαη ην ελδερφκελν εγγξαθήο εκεδαπνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε επίζεκν θαηάινγν άιιεο ρψξαο, ηελ εγγξαθή 

ηνπ νπνίνπ δχλαηαη λα επηθαιεζηεί ζπκπιεξψλνληαο ηελ ζρεηηθή έλδεημε ζην Σ.Δ.Τ.Γ. 

iii) Σν Μέξνο ΗΗ.Β. ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

iv) Σν Μέξνο ΗΗ.Γ. ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο αλαγθαίεο απαηηήζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή – 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Ν.4412/2016, σο ηζρχεη, πξνο ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε άκεζνπο ή 

έκκεζνπο δεζκνχο, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή θχζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο. ‟ απηή 

ηελ πεξίπησζε ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζην Σ.Δ.Τ.Γ. ζην κέξνο ΗΗ.Γ, φηη ζα ζηεξηρηεί ζε ηξίηνπο 

(άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο), ζεκεηψλνληαο ηελ αληίζηνηρε έλδεημε (επηιέγνληαο «ΝΑΗ») θαη επηζπλάπηεη ρσξηζηά 

έληππα Σ.Δ.Τ.Γ., γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζα ηνπ παξάζρεη ζηήξημε. 

ηα επηζπλαπηφκελα ρσξηζηά Σ.Δ.Τ.Γ. ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζα παξάζρνπλ ζηήξημε ζηνλ πξνζθέξνληα 

νηθνλνκηθφ θνξέα, πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νηπιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη 

Β ηνπ Μέξνπο ΗΗ θαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο ΗΗΗ. Γεδνκέλνπ φηη, ε ζηήξημε παξέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηηο ειάρηζηεο αλαγθαίεο απαηηήζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή – επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, φπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζπκπιεξψλνληαη επηπξφζζεηα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη. Σν/α ρσξηζηφ/ά 
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Σ.Δ.Τ.Γ. ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζα παξάζρνπλ ζηήξημε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζπλππνβάιινληαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα εληφο ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο». Σν/α αλσηέξσ ρσξηζηφ/ά 

Σ.Δ.Τ.Γ. ζα πξέπεη λα είλαη δεφλησο ζπκπιεξσκέλν/α θαη ππνγεγξακκέλν/α απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79
Α
 ηνπ Ν.4412/2016. Δθφζνλ, ν ηξίηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη θπζηθφ 

πξφζσπν, ην ρσξηζηφ Σ.Δ.Τ.Γ. ππνγξάθεηαη κφλν απφ απηφλ. Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη νη θαηαζθεπαζηέο/ παξαγσγνί 

ή/ θαη νη θάζε είδνπο «πξνκεζεπηέο» εηδψλ/ πιηθψλ/ πξντφλησλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ/ζπκκεηερφλησλ δελ 

απνηεινχλ, θαηά γεληθφ θαλφλα, ηξίηνπο θνξείο , ππφ ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 

(αληίζηνηρν άξζξν 63 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ απηνί ζηεξίδνληαη θαη, ζπλεπψο, δελ 

απαηηείηαη ε ππνβνιή ΣΔΤΓ/ΔΔΔ εθ κέξνπο ηνπο. (Πξβι. Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23/2018 (ΑΓΑ: Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ) 

ηεο ΔΑΑΓΖΤ). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή πξνβιέπεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην επηινγήο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφλησλ, φπσο λα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα ή 

ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο, ηφηε, εθφζνλ ν πξνζθέξσλ δελ δηαζέηεη ν ίδηνο ηηο 

απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο ή κεραλήκαηα θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηξίησλ σο πξνο απηά, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο πνπ παξέρεη ζηνλ πξνζθέξνληα ηηο ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο/κεραλήκαηα είλαη ηξίηνο, θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, 

θαη απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη Σ.Δ.Τ.Γ., ζην νπνίν δειψλεη φηη ζηεξίδεη ηνλ πξνζθέξνληα σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην επηινγήο, ήηνη δηαζέηεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο/ κεραλήκαηα πνπ απαηηεί ε αλαζέηνπζα αξρή. 

[Πξβι. Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23/2018 (ΑΓΑ: Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ) ηεο ΔΑΑΓΖΤ]. 

v) Σν Μέξνο ΗΗ.Γ. ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ππφ ηε κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο (άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο), ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 4.4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζεη ηελ αληίζηνηρε έλδεημε ζην Σ.Δ.Τ.Γ. ζην κέξνο 

ΗΗ.Γ. (επηιέγνληαο «ΝΑΗ»). Δάλ, πεξαηηέξσ, ζηεξίδεηαη ζηνλ ππεξγνιάβν θαη γηα νξηζκέλε/εο ηθαλφηεηεο, ήηνη ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ Μέξνπο IV, ηφηε ζπκπιεξψλεη κφλν ηελ Δλφηεηα Γ «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ» ηνπ Μέξνπο ΗΗ, ζεκεηψλνληαο ηελ αληίζηνηρε έλδεημε (επηιέγνληαο 

«ΝΑΗ») θαη φρη ηελ Δλφηεηα Γ ηνπ Μέξνπο ΗΗ, ζεκεηψλνληαο ηελ αληίζηνηρε έλδεημε (επηιέγνληαο «ΟΥΗ»). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη ζηηο δχν σο άλσ πεξηπηψζεηο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηπξφζζεηα ζπκπιεξψλεη ην πεδίν κε 

αξηζκ. 10 ηεο Δλφηεηαο Γ (Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα) ηνπ Μέξνπο IV, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ 

ηεο ζχκβαζεο (%) πνπ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη κε ππεξγνιαβία. Δηδηθφηεξα, σο 

πξνο ην σο άλσ πεδίν ηεο Δλφηεηαο Γ ηνπ Μέξνπο ΗΗ, θαη εθφζνλ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ, ζπκπιεξψλεηαη ε ζρεηηθή έλδεημε Ναη/Όρη θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξψλεηαη ε έλδεημε «Ναη» 

παξαηίζεηαη πεξαηηέξσ ζρεηηθφο θαηάινγνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβεη λα εθηειέζεη έθαζηνο εμ απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο (άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο), ηκήκα/ηα ηεο ζχκβαζεο ην/α νπνίν/α 

ππεξβαίλεη/νπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ρσξηζηά Σ.Δ.Τ.Γ., φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο II θαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο ΗΗ I ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ε αλαζέηνπζα αξρή 

απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 

131 ηνπ λ. 4412/2016. ε πεξίπησζε κε ππέξβαζεο ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ δελ απαηηείηαη λα ππνβιεζεί Σ.Δ.Τ.Γ. γηα 

ππεξγνιάβνπο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη. Δλλνείηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ ηνπ, ηφηε ππνρξεσηηθά 

ππνβάιιεη ρσξηζηφ Σ.Δ.Τ.Γ. απηνχ, αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ ηεο ππεξγνιαβίαο θαη ην ζπκπιεξψλεη ζχκθσλα κε 

ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ πεξίπησζε 

 (iv). Σν/α ρσξηζηφ/ά Σ.Δ.Τ.Γ. ησλ ππεξγνιάβσλ ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξνληαο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζπλππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα εληφο ηνπ (ππν)θαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο». Σν/α αλσηέξσ ρσξηζηφ/ά Σ.Δ.Τ.Γ. ζα πξέπεη λα είλαη δεφλησο ζπκπιεξσκέλν/α θαη 

ππνγεγξακκέλν/α απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79Α ηνπ λ.4412/2016. Δθφζνλ, ν 

ηξίηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ην ρσξηζηφ Σ.Δ.Τ.Γ. ππνγξάθεηαη κφλν απφ απηφλ. 

(vi) Σν κέξνο ΗΗΗ. ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

(vii) Σν κέξνο IV ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ζπγθεθξηκέλα κφλν ε Δλφηεηα α «Γεληθή έλδεημε 

γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο». Όζνλ αθνξά ην πεδίν κε αξηζκφ 10 ηεο Δλφηεηαο Γ «Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλφηεηα», ζε απηφ δειψλεηαη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηεο ππφ αλάζεζεο ζχκβαζεο (%), ην νπνίν ν πξνζθέξσλ 
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νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο (άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο) ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο κε 

βάζε αλαθνξάο ηελ εθαηνληηαία θιίκαθα πνζφζησζεο (π.ρ. 10%,23%,30% θιπ). 

viii) Σν κέξνο VI ζπκπιεξψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηφπν θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά λφκν 

ππφρξενπ/σλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

- Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ λ.4412/2016, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή 

ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφλ. 

-Χο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο, λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, 

όπσο πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο.__ 

 

2.4.4. Πεξηερόκελα (ππό)Φαθέινπ «Τεχνική Προσφορά ». 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη, κε πνηλή αθπξφηεηαο, ην ζχλνιν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη φιεο 

ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ην θεθάιαην «Απαηηήζεηο-Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο» ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε 

θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο 

αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα. Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ, ζχκθσλα κε ηε παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 96 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο εθφζνλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα αλαζέζεη ηκήκα ηεο χκβαζεο ππφ ηε κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ζα πξέπεη λα δειψζεη ην αθξηβέο ηκήκα ηεο χκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ ηε 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. 

 

Δπηπιένλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπσο εθάζηνηε 

ηζρύεη, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ, θαη 

δειώλεηαη ε αλεπηθύιαθηε θαη πιήξε απνδνρή θαη ζπκκόξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο απαηηήζεηο, 

όπσο νξίδεηαη από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε. 

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α‟-94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη 

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 

 

Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ 

θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα αθφινπζα ζηνηρεία (άξζξν 68 παξ.1 Ν.3863/2010, σο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη) : 

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηε ζχκβαζε. 

β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

          δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ, πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

              ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ρψξσλ. 
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 Σα ζηνηρεία (α), (β), (γ) θαη (ζη) ππνβάιινληαη καδί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, ελψ ηα ζηνηρεία (δ) θαη (ε) κε 

ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 

 

2.4.5. Πεξηερόκελα (ππό)Φαθέινπ «Οικονομική Προσφορά». 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα ππνβάιιεηαη επί πνηλή απνξξίςεσο, απνθιεηζηηθά ζηνλ 

ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε 

πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ, ζχκθσλα κε ηε παξ. 6 ηνπ αξ. 96 ηνπ Ν. 

4412/2016, σο ηζρχεη. 

Γηα ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθνληαη απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα - κέινο ηεο έλσζεο, φπσο απηφο λνκίκσο 

εθπξνζσπείηαη, εθηφο αλ έρεη νξηζηεί θνηλφο εθπξφζσπνο θαη έρεη λνκίκσο εμνπζηνδνηεζεί ζρεηηθά γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ν νπνίνο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ην νπνίν ζπζηάζεθε ε έλσζε. 

Οη ηηκέο πνπ ζα δνζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζε επξψ, ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζα ππνβιεζνχλ ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗV 

«Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ηεο Παξνχζαο. Πξνζθνξά ππνςεθίνπ πνπ δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν 

ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ ζα απνξξίπηεηαη. 

Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη, λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπο, ην κεληαίν θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ αλά θηηξηαθή εγθαηάζηαζε. 

Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ 

θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα αθφινπζα ζηνηρεία (άξζξν 68 παξ.1 Ν.3863/2010, σο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη) : 

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηε ζχκβαζε. 

β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

          δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ, πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

              ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ρψξσλ. 

 Σα ζηνηρεία (α), (β), (γ) θαη (ζη) ππνβάιινληαη καδί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, ελψ ηα ζηνηρεία (δ) θαη (ε) κε 

ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 

ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη 

ηξίησλ θξαηήζεσλ. 

Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε πξνζθέξνληνο (πλνιηθφ θφζηνο) ζα δνζεί κε κηα θαη κνλαδηθή ηηκή 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗV«Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ηεο Παξνχζαο θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ ζηνλ ηφπν θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
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Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, είλαη ην πνζφ πνπ έρεη ζπκπιεξσζεί 

ζην πεδίν κε α/α 11: «πλνιηθφ θφζηνο άλεπ ΦΠΑ (ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ)» θαη ζην πεδίν κε α/α 12: «πλνιηθφ 

θφζηνο άλεπ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΧ)» ηνπ σο άλσ ππνδείγκαηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο. 

Πξνζσξηλόο αλάδνρνο αλαδεηθλύεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ έρεη πξνζθέξεη ην κηθξόηεξν 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ δει. ηελ ρακειόηεξε ηηκή ζην πεδίν α/α 11 «ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ (αξηζκεηηθώο)» θαη α/α 12 «ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΔΤ ΦΠΑ (νινγξάθσο)» ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. 

Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο: 

α) Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά ην 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηεο παξνχζεο, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηεο 

κνξθήο ηνπ, ππνρξεσηηθά ζπκπιεξσκέλν ζην ζχλνιν ησλ πεδίσλ ηνπ, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ άλεπ Φ.Π.Α θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε εξγαηηθή, αζθαιηζηηθή θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία αιιά θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 68 ηνπ 

Ν.3863/2010, σο ηζρχεη. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα αηηηνινγεί θαη ζα δηθαηνινγεί πιήξσο ην πξνζθεξφκελν 

αληάιιαγκα. 

β) Θα αλαγξάθεηαη αθφκα ν ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο κε έλαξμε απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηε παξάγξαθν 2.4.6 «Υξφλνο Ιζρχνο Πξνζθνξψλ» ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

γ) Ζ Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο 

πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ επζχλε 

φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πξνζθέξνληα. 

δ) Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο 

είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ δελ 

δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην ζπκβαηηθφ ηίκεκα 

ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη απνξξίπηεηαη πξνζθνξά: 

α) ηελ νπνία δελ έρεη ζπκπιεξσζεί έζησ θαη έλα πεδίν ηνπ «ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

    β) ηελ νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ηα πεδία 

 κε α/α 11: «πλνιηθφ θφζηνο άλεπ ΦΠΑ (ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ)» θαη 

 κε α/α 12:«πλνιηθφ θφζηνο άλεπ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΧ)» αληηζηνίρσο ηεο σο άλσ πξνζθνξάο. 

γ) ηελ νπνία δελ ζπκπίπηνπλ νη ηηκέο (αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο) ησλ πεδίσλ κε α/α 11 θαη 12 ηνπ 

ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

δ) Ζ νπνία έρεη παξαπάλσ απφ δχν δεθαδηθά ςεθία ζηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

Δπηπξφζζεηα σο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο : i) δελ  δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 

θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, ii) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη, iii) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην πξναλαθεξφκελν θεθάιαην 1 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμε, iv) ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο θαη v) δελ αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο (κε 

έλαξμε απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) ή νξίδεηαη ρξφλνο ηζρχνο κηθξφηεξνο 

απφ ηνλ δεηνχκελν ζηε παξ. 2.4.6 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, δει. απφ εθαηφλ πελήληα (150) εκέξεο. 
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Αλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο [άξζξν 88 Ν. 4412/2016], ζα απαηηεζνχλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο εμεγήζεηο. ε πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθψλ απαληήζεσλ εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

νη πξνζθνξέο ηνπο ζα απνξξίπηνληαη σο κε θαλνληθέο, ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 4 πεξίπησζε δ) ηνπ 

άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 

Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ή ήζζνλνο αμίαο αηέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα ηα δηεπθξηλίζνπλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.4412/2016 σο ηζρχεη. 

Οη εηαηξίεο ή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, κπνξνχλ 

θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Αξρή, λα επηζθεθηνχλ ηνπο ρψξνπο θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο, πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ άπνςε γηα ηελ δεηνχκελε ππεξεζία, θαη γηα ηελ αξηηφηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο. 

2.4.6  Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα εθαηόλ πελήληα (150) 

εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (ήηνη, απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ). 

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

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ 

ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 

παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο 

δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί 

θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα 

δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ  

H Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε 

θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2 (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3 

(Πεξηερφκελν θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο), 2.4.4 (Πεξηερφκελν θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.5 

(Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.6 

(Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1 (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο, 

 β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε 

ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ 

ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, 

 γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο 

ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1 ηεο παξνχζαο θαη ην 

άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο 

απηφο ηζρχεη, θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ, 
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ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ε) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο χκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, παξνπζία 

ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016, σο ηζρχεη. 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 21/11/2020, εκέξα 

Γεπηέξα, ψξα 10:00, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Δπβνίαο  (Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξεζνχζεο 

153 – Υαιθίδα , Σ.Κ. 34100 ). 

 Ζ ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ : 

α) Γηαδηθαζία Απνζθξάγηζεο: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην 

ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο 

ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην 

παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ 

πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο. 

β) Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ: Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ ειέγρεη, σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηα, ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.4.3 ηεο παξνχζαο. Αθνινχζσο, 

πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ θαθέισλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.4.4 ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο 

ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο. 

γ) Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ: Δλ ζπλερεία, πξαγκαηνπνηείηαη 

απνζθξάγηζε, έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ θαθέισλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.4.5 ηεο παξνχζαο. Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη 

θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί 

απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο 

φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε 

ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. ηελ πεξίπησζε 

ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο. Καηφπηλ, γλσκνδνηεί πξνο ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί ηεο 
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απνδνρήο ή απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ, ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξαθηηθφ. εκεηψλεηαη φηη, δελ 

εμεηάδνληαη ππνκλήκαηα ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο / 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ / νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ άιισλ ππνςεθίσλ, ηα νπνία απνζηέιινληαη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κε δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία απφ απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.3. 

ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 

δ) Έθδνζε απόθαζεο: ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κία απφθαζε, κε ηελ νπνία 

επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», 

«Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») θαη θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο καδί κε αληίγξαθν ησλ αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 

ε) Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 

4412/2016, σο ηζρχεη. 

ζη) Ο ηξφπνο θαη ν ρξφλνο πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ, 

νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 28/2015 (Α΄-34), ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 21 θαη 70 ηνπ 

Ν.4412/2016, σο ηζρχεη. 

Δπηζεκαίλεηαη ν ζπκκεηέρσλ πνπ ιακβάλεη γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν 

πξφζβαζεο, ζα ππνγξάςεη, ζε ζρεηηθή θαηάζηαζε, πνπ ζα ηεξεί, γηα ην ζθνπφ απηφ ε Τπεξεζία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα απνηειεί ην κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ην ρξφλν 

γλψζεο απηνχ. 

 

 

 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α΄-74) φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.8 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά, 

ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 

ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία πξέπεη λα έρεη 

ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Σα δηθαηνινγεηηθά 

πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ε 

νπνία ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη 

ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο παξαπάλσ ηεζείζαο πξνζεζκίαο (10 εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο) αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη 

αηηεζεί ηε ρνξήγεζε δηθαηνινγεηηθψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 
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Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην 

ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην 

πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ή αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο 

ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 

ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 103 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

- ζχκθσλα κε ηηο παξ.3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη - είηε θαηαθχξσζεο ηεο 

χκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη 

ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ. 

Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% 

ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ 

ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

Με ην άξζξν ηεζζαξαθνζηφ πξψην ηεο απφ 13-4-2020 Π.Ν.Π. (Α‟ -84), φπσο απηή θπξψζεθε κε ην άξζξν 

1 ηνπ Ν. 4690/2020 (Α‟ -104) πξνβιέθζεθαλ, θαηφπηλ θαη ζρεηηθήο πξφηαζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., εηδηθέο 

δηαηάμεηο, σο αθνινχζσο: 

1. Δθφζνλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη άκεζνο θίλδπλνο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ε 

έιιεηςε ηνπ νπνίνπ βεβαηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, θαη πάλησο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έθδνζεο ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ή αδπλακίαο έθδνζεο απηψλ, ιφγσ αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ή κεξηθήο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο απηψλ, ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ή γηα άιιν ζνβαξφ ιφγν, λα πξνζθαινχλ άκεζα ηνλ επηιεγέληα 

αλάδνρν λα ππνβάιεη ζε αληηθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ, αλά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 

άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη, κφλν ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α‟- 

75) ή ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 4635/2019 (Α‟-167), πνπ πξνβιέπεηαη ζην εηθνζηφ έβδνκν άξζξν ηεο απφ 20-

03-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α‟ 68), φπσο απηή θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 

4683/2020 (Α‟ -83), πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη λα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε. 

ηελ ππνβαιιφκελε ππεχζπλε δήισζε δειψλνληαη απφ ηνλ επηιεγέληα αλάδνρν φηη: α) δελ ζπληξέρεη 

θαλέλα λφκηκν θψιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία, β) εμαθνινπζεί λα πιεξνί φια ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία δηαθήξπμε θαη γ) ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα 

λνκίκσο πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα αηηεζεί ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πξνζθφκηζεο ησλ ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έθδνζεο ησλ απαηηνχκελσλ 
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δηθαηνινγεηηθψλ ή αδπλακίαο έθδνζεο απηψλ, ιφγσ ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ ή κεξηθήο αλαηνιήο ιεηηνπξγίαο απηψλ, ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ή γηα άιιν ζνβαξφ ιφγν. Ζ σο άλσ πξνζεζκία παξαηείλεηαη 

κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

3. Ζ κε εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ζπληζηά ιφγν έθπησζεο 

ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε, απφζβεζεο θάζε δηθαηψκαηνο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή 

θαη επηβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν θπξψζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ 

έθπησηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε 

ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξεηή ξήηξα ππνθαηάζηαζεο), ηεξψληαο, θαηά ηα ινηπά, ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλσηέξσ παξ. 1, σο πξνο ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ 

απνδεηθηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 

4. Ζ εθθαζάξηζε θαη εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα πινπνηεζεί εάλ δελ 

έρεη πξνεγεζεί ε πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο απηά νξίδνληαη αλά 

πεξίπησζε ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί 

νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη, εθηόο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, κε 

θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Καηά ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε 

ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4. 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο  ε ζχλαςε ηεο χκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα 

θάησζη : 

α) Παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016, σο 

ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο, ε έθδνζε απόθαζεο επί απηήο ή ε πάξνδνο άπξαθηεο ηεο 

πξνζεζκίαο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 127ηνπ Ν. 4412/2016, σο 

ηζρύεη, θαη 

β) θνηλνπνίεζε ηεο Απόθαζεο θαηαθύξσζεο ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, εθόζνλ ν ηειεπηαίνο 

ππνβάιιεη, έπεηηα από ζρεηηθή πξόζθιεζε, ππεύζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν. 4412/2016 σο ηζρύεη, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη, δελ έρνπλ 

επέιζεη ζην πξόζσπν ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν. 

4412/2016, σο ηζρύεη θαη κόλν ζηελ πεξίπησζε άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηεο Απόθαζεο 

θαηαθύξσζεο. Ζ ππεύζπλε δήισζε ειέγρεηαη από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, ε 

νπνία ζπληάζζεη ζρεηηθό πξαθηηθό πνπ ζπλνδεύεη ηελ ύκβαζε. 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο απηήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη 

απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 

πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη 

γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 

4412/2016, σο ηζρχεη. 
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3.4 Δλζηάζεηο  

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 

θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ 

εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ. 

κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη, ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είηε κε ηδηφρεηξε απηνπξφζσπε θαηάζεζε 

είηε ηαρπδξνκηθψο είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε (ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.3 ηεο παξνχζεο). ε θάζε πεξίπησζε ε έλζηαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

εθάζηνηε λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη πεξηέρεη ηηο λνκηθέο θαη  πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο 

πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο  εθαηφ (1%)  επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

χκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αλ ε έλζηαζε  γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

H Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016,σο ηζρχεη εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο 

Γηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηελ ζχλαςε ηεο χκβαζεο. Καηά 

ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έληαζεο δελ κπνξεί λα θσιχεη  ηελ  πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο 

πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έληαζεο, ελψπηνλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο Έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 18/1989 (Α‟-8). 

Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηνπ παξφληνο. 

Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε 

ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. 

Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο  παξ. 1  ηνπ άξζξνπ  36 ηνπ Π.Γ. 18/1989 (Α΄-8).
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα 

ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 

απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο ( θαιήο εθηέιεζεο) 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) 

ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α., 

θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.  

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 2.1.5 ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο. Σν 

πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα III ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη.  

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο 

νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα 

νξίδεη. 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ ζχληαμε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ηειεπηαίνπ 

πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 

 

ηε ζχκβαζε (ζπκθσλεηηθφ) πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα πεξηιακβάλνληαη, 

επηπιένλ ηνπ φξνπ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (Α΄-115), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαζψο θαη εηδηθφο φξνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Όηαλ δελ αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη όξνη, ε ζύκβαζε είλαη άθπξε θαη απνξξίπηεηαη ε δαπάλε 

πιεξσκήο. 

 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 

φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά 

απφ ηε ιχζε απηήο, ν αλάδνρνο, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε 

ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Διιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ο αλάδνρνο δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηνπο 

ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΔΑ: Ψ4ΖΞ46ΜΤΛΒ-ΓΩΞ





[41] 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 

φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ 

ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.
4
. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 

δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ 

ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά 

ηελ σο άλσ δηαδηθαζία 

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ 

ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε 

ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα 

επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ ππεξγνιάβνπ, ειέγρεηαη κε ηελ εμέηαζε ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. πνπ 

ππνρξεσηηθά ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ απηφλ. Χζηφζν, φηαλ νη ππεξγνιάβνη παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αλάζεζε ηεο 

ζύκβαζεο , πξνζθνκίδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά αληί ηεο ππεχζπλεο δήισζεο. 

 

4.4.4. Δξγνιάβνο πνπ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή κέξνο ηνπ έξγνπ ζε ππεξγνιάβν, ππνρξενχηαη άκεζα λα 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ. Ο εξγνιάβνο θαη ν ππεξγνιάβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο  ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α. ε χκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016, σο 

ηζρχεη, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο χκβαζεο, 

β. ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο χκβαζεο, 

γ. ε χκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο 

πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην 

πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

4.6.2 Ζ αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθφζνλ ν αλάδνρνο, θαζ‟ 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθ πξνζέζεσο, ζπλερψο θαη απνδεδεηγκέλα παξαιείπεη λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο, ν δε αλάδνρνο, εθφζνλ ε Τπεξεζία παξαιείπεη ρσξίο λφκηκε αηηία, ηελ πιεξσκή ηνπ νθεηιφκελνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο. 
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4.6.3 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε φηαλ πξνθχςνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή εάλ 

εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο κε δηθά ηεο κέζα, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ απνδεκίσζε ηνπ 

αλαδφρνπ γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ. 

 

4.6.4 Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ ππνρξεσηηθά κηα 

δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (Α΄115), σο ηζρχεη. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα κε ηελ 

ηηκνιφγεζε απηψλ, απνινγηζηηθά, κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απηψλ 

(ππεξεζηψλ). Δηδηθφηεξα ν αλάδνρνο ζα εθδίδεη θαη ζα πξνζθνκίδεη ζηελ Τπεξεζία ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ κε ηελ έλδεημε «ΔΠΙ ΠΙΣΩΔΙ» ή «ΜΔ ΠΙΣΩΗ», ακέζσο κεηά απφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (γηα θάζε κήλα) θαη αθνχ ζπληαρζνχλ φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηα νπνία κεηά ηνλ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία καο, ζα 

απνζηέιινληαη ζηελ Γηεχζπλζε Διέγρνπ, Δθθαζάξηζεο θαη Πιεξσκήο Γαπαλψλ ηεο Γεληθήο Γηεπζχλζεσο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Δπηηειηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, πξνο πιεξσκή κε πίζησζε-

θαηάζεζε ζην δεισζέλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 

5.1.2. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη, θαζψο θαη 

θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή θαη ηδίσο: 

α. Μεληαίν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ην νπνίν 

ζπληάζζεηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

β. Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα εξγαζίεο δεδνπιεπκέλεο πξνεγνχκελνπ κήλα. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

δ. Πηζηνπνηεηηθά Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

ε Λίζηα πξνζσπηθνχ (νλνκαζηηθφο πίλαθαο) πνπ απαζρνιήζεθε ζηε ζχκβαζε θαζαξηφηεηαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη θάζε λένο εξγαδφκελνο ηνπ Αλαδφρνπ.  

ζη. Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε Δ.Φ.Κ.Α (Η.Κ.Α.), απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηνπλ φινη νη ηχπνη απνδνρψλ γηα θάζε απαζρνινχκελν 

ζηελ ζχκβαζε θαζαξηφηεηαο εξγαδφκελν ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη ην απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

δ. Γλσζηνπνηείηαη ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ ζε κνξθή ΗΒΑΝ,  πνπ  ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν 

(απιή θσηνηππία) ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηεο Σξάπεδαο  ζηελ νπνία ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ή απφ 

βεβαίσζε ηεο Σξάπεδαο απηήο φηαλ δελ εθδίδεηαη βηβιηάξην. 

 

 

5.1.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, πνπ ηνλ αθνξνχλ, 

ζηε Γηεχζπλζε Αζθαιείαο Δπβνίαο, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδόζεσο ηνπ 

πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 

5.1.4. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Α.Λ.Δ.: 2420204001 ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1047-

201-1700200 «Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Δπβνίαο» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. 

 

 

 

 

5.1.5 Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε παξνχζα 

Γηαθήξπμε. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο : 

  Κξάηεζε 2,72% ππέξ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. / Σ.Α.Α., ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 2% & επ‟ απηνχ 20% 

εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α.. 

  Κξάηεζε 2,72% ππέξ Μ.Σ.., ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 2% & επ‟ απηνχ 20% εηζθνξά ππέξ 

Ο.Γ.Α. 
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  Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(άξζξν 4 ηνπ Ν.4013/2011, σο ηζρχεη). 

  Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 

350 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη). 

 Οη αλσηέξσ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β, γηα ηηο νπνίεο πξναλαθέξεηαη εηδηθφηεξα) 

ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 

20%. 

 Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (αξ. 64 ηνπ Ν. 4172/2013). 

 

5.1.6. Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηε), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν Ε.5 ηεο 

Παξαγξάθνπ Ε΄ «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» ηνπ Ν. 4125/2013 θαη ζηελ ππ‟ αξηζ. 

134453 απφ 23.12.2015 θνηλήο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ. 

 

5.1.7 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξενπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ 

θαζψο θαη ε εθρψξεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν. Καη‟ εμαίξεζε, 

επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή ιφγσ ζχκβαζεο πίζησζεο κε αλνηθηφ (αιιειφρξεν) ινγαξηαζκφ απ‟ απηά. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 

δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ χκβαζε ή ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

παξαηάζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα πέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα 

ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ χκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε 

ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ 

επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 

4412/2016, σο ηζρχεη, απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

5.2.2.  χκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη, αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, 

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη πνηληθέο ξήηξεο 

ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 

εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο Φ.Π.Α. επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα 

ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε 

ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 

εθηειεζηεί πιήξσο θαη 
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δ) ηπρφλ άιιεο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ 

πξνβιέπνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Σν ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ απηήο ηεο πεξίπησζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο χκβαζεο, εθηφο αλ αηηηνινγεκέλα ε Αλαζέηνπζαο Αξρή απνθαζίζεη άιισο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. Ζ επηβνιή πνηληθψλ 

ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

 

5.2.3 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν 

πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη απηφλ 

πνπ ηελ επηθαιείηαη. Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 

πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζηεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο 

απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο, ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

χκβαζε, θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε 

νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6. (Δηδηθνί φξνη εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη 

ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β' θαη δ' ηεο 

παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αιιηψο 

ζεσξείηαη ζησπεξφο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ 

απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί 

εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ 

νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ Νφκνπ 

4412/2016, σο ηζρχεη. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε 

ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

5.5 Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά απφ ηε ιήμε ή ιχζε απηήο ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ 

ηνπ Διιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε 

χκβαζε, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δε δεζκεχεη ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ‟απηήλ πξφζσπα νθείινπλ λα κελ 

αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλαλ, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' 

απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά 

δεηήκαηα ηνπ Αλαδφρνπ ή κεζφδνπο πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ έρνπλ ππνρξέσζε 

ερεκχζεηαο αλαθνξηθά κε θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηήιζε ζ‟ απηνχο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο 

(«Δκπηζηεπηηθή Πιεξνθνξία») θαη δεζκεχεηαη λα κελ απνθαιχςεη ή ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε Δκπηζηεπηηθή 

Πιεξνθνξία.Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείινπλ λα απέρνπλ, απφ θάζε ρξήζε, κεξηθή ή νιηθή, είηε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο, είηε, γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ησλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ 

θαη ησλ εμππεξεηνχκελσλ ηεο Τπεξεζίαο καο, πνπ ηα απνθηνχλ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαηά ηε παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο ππνρξέσζεο 

ερεκχζεηαο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα 

θάζε απψιεηα ή κε εμνπζηνδνηεκέλε απνθάιπςε ή θαη ρξήζε ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά 

ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην αξ. 221 ηνπ Ν.4412/2016, σο ηζρχεη. Σν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα 

παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο ή θαη 

επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή 

θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ 

κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 

Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο. 

 

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο ηδίσο ζε ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 

απαηηεί ζπλερή παξαθνινχζεζε ζε εκεξήζηα βάζε, λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο σο επφπηε κε 

θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνιχπινθσλ πκβάζεσλ, 

δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ χκβαζε 

θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

6.1.3.Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε 

ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.1.4. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σν 

εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ 

πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ 

ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

Ζ δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο νξίδεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 01/01/2021 ή επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο 

ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο (εθόζνλ έρεη παξέιζεη ε 01/01/2021) έσο θαη ηελ 31/12/2021. 

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ.  

Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε 

παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, 

ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

Aλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο θαη κέρξη 

ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ηεο παξ. 5.2.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

6.3.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ Δπηηξνπή Παξαιαβήο  πνπ 

ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 
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6.3.2 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε χκβαζε, 

κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο: 

α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο ρσξίο 

έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ 

απφξξηςε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ. 

 

6.3.3 Αλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηνπο φξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο II «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο», ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη 

παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

 

6.3.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα: α) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί 

φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 

εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε 

επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. β) 

Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ 

απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220 ηνπ Ν. 

4412/2016, σο ηζρχεη. 

 

6.3.5 Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο, 

ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

 

6.3.6 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο 

παξαγξάθνπ 6.3.1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη 

πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

6.4.1 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/ θαη παξαδνηέσλ, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/ θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Απφθαζε απηή. 

6.4.2 Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη 

σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

 

6.4.3Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ή θαη / παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ  

6.5.1 ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1ηεο παξνχζαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο 

ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, 

πεξί ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ. 

 

6.5.2 Δάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο 
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επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη 

κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αληηθεηκέλνπ: Όπσο κλεκνλεχεηαη ζην Παξάξηεκα II/Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο-Υξόλνη παξάδνζεο: Όπσο κλεκνλεχεηαη ζην Παξάξηεκα II/Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - 

Απαηηήζεηο. 

Τπεξγνιαβία: φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηεο παξνχζαο. 

Σόπνο πινπνίεζεο/παξάδνζεο: Όπσο κλεκνλεχεηαη ζην Παξάξηεκα II/Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο. 

Παξαδνηέα-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινύζεζεο: Όπσο κλεκνλεχεηαη ζην Παξάξηεκα II / Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο. 

Δγγπήζεηο-Σερληθή Τπνζηήξημε: Όπσο κλεκνλεχεηαη ζην Παξάξηεκα II/Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο 

Παξαηάζεηο: χκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 217 θαη 218 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη. 

Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο: χκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε παξάγξαθν 4.5 ηεο παξνχζεο. 

ΜΔΡΟ Β - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Υξεκαηνδόηεζε: φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.3 ηεο παξνχζαο. 

Δθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο ζε επξώ, ρσξίο Φ.Π.Α.: Όπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.3 ηεο παξνχζαο. 

Φ.Π.Α.-Κξαηήζεηο-δηθαηώκαηα ηξίησλ – επηβαξύλζεηο: Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.3 θαη 5.1 

ηεο παξνχζαο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Α΄ ΓΔΝΗΚΑ: Σν παξφλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. Δπβνίαο (ηνπ Δπηηειείνπ Γ.Α. Δπβνίαο θαη ησλ ζπζηεγαδφκελσλ απηήο Τπεξεζηψλ 

ήηνη :Α.Σ. Υαιθίδαο -Σ.Σ. Υαιθίδαο -Σ.Σ.Α. Υαιθίδαο, Σ.Α.Γ Υαιθίδαο θαζψο θαη ησλ  Α.Σ Μαληνπδίνπ, Α.Σ 

Λίκλεο, Α.Σ Ηζηηαίαο, Α.Σ Δξέηξηαο, Α.Σ Αιηβεξίνπ θαη Α.Σ Καξχζηνπ, Α.Σ Κχκεο, Α.Σ θχξνπ, Α.Σ Γηξθχσλ-

Μεζζαπησλ, Α. Ν. Αξηάθεο θαη Α. Αηδεςνχ , ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Α/Α 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

ΚΣΗΡΗΟΤ 

ΔΠΗΘΤΜΖΣΖ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 

ΔΠΗΚΔΦΔΗ 

ΖΜΔΡΔ ΑΝΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 ΑΡΔΘΟΤΖ 

153- ΥΑΛΚΗΓΑ 

Σ.Κ. 34100 

Γ.Α.ΔΤΒΟΗΑ(ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ)-Α.Σ. 

ΥΑΛΚΗΓΑ-Σ.Σ. ΥΑΛΚΗΓΑ-

ΣΜ.ΣΟΤΡ.ΑΣΤΝ.ΥΑΛΚΗΓΑ-

ΣΜΖΜΑ ΑΜΔΖ ΓΡΑΖ 

ΥΑΛΚΗΓΑ 

 

 

750 η.κ 

ΓΡΑΦΔΗΑ - 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

620 η.κ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

38 η.κ 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ: 

48 η.κ 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ: 

42 η.κ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

ΚΟΠΗΑ:  

2 η.κ 

 

ΣΔΔΡΗ (4) ΧΡΔ 

[ΓΔΤ-ΣΡΗΣ-ΣΔΣ- 

ΠΔΜΣ-ΠΑΡ] 

 

2 ΗΣΗΑΗΑ - 

ΑΥΣΟΤΡΖ 2 

Σ.Κ 34200 

 

ΑΣ. ΣΜΖΜΑ ΗΣΗΑΗΑ 

 

100 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΗΑ- 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

75 η.κ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

14 η.κ 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ: 

8η.κ 

 

ΜΗΑ ΧΡΑ  (1) 

[ΓΔΤ-ΠΔΜΣ] 
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WC: 

3 η.κ 

3 ΛΟΤΣΡΑ 

ΑΗΓΖΦΟΤ  

Σ.Κ 34300 

ΑΣ. ΣΑΘΜΟ ΑΗΓΖΦΟΤ 160 η.κ. ΓΡΑΦΔΗΑ- 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

126 η.κ 

ΒΟΖΘΣΗΚΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

10 η.κ 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ: 

13 η.κ 

WC: 

11η.κ 

 

 

ΜΗΑ ΧΡΑ  (1) 

[ΓΔΤ-ΠΔΜΣ] 
 

 

 

4  

 

ΛΗΜΝΖ 

Σ.Κ  34005 

 

 

 

ΑΣ.ΣΜΖΜΑ ΛΗΜΝΖ 

 

 

 

100 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΗΑ- 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

78η.κ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ 

ΥΧΡΟΗ 

8η.κ 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ 

6η.κ 

WC 

8η.κ 

 
ΜΗΑ ΧΡΑ  (1) 

[ΓΔΤ-ΠΔΜΣ] 
 

 

 

5 ΜΑΝΣΟΤΓΗ  

Σ.Κ 34004  

 

 

ΑΣ. ΣΜΖΜΑ ΜΑΝΣΟΤΓΗΟΤ 

 

 

150 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΗΑ- 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

116η.κ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ 

ΥΧΡΟΗ 

8η.κ 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ 

9η.κ 

WC 

5η.κ 

 

ΜΗΑ ΧΡΑ  (1) 

[ΓΔΤ-ΠΔΜΣ] 

 

 

 

6 ΚΑΣΔΛΛΑ 

Σ.Κ 34400 

ΑΣ. ΣΜΖΜΑ ΓΗΡΦΤΧΝ 

ΜΔΑΠΗΧΝ 

 

140 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΗΑ- 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

100η.κ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ 

ΥΧΡΟΗ 

27η.κ 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ 

3η.κ 

WC 

10η.κ 

 

 
ΜΗΑ ΧΡΑ  (1) 

[ΓΔΤ-ΠΔΜΣ] 

 

 

7 ΗΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 

ΜΑΚΡΖ 35  

Σ.Κ 34600 

ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 

Ν.ΑΡΣΑΚΖ 

 

260 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΗΑ- 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

202η.κ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ 

ΥΧΡΟΗ 

16η.κ 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ 

30η.κ 

WC 

12η.κ 

 

 
ΜΗΑ ΧΡΑ  (1) 

[ΓΔΤ-ΠΔΜΣ] 

 

 

 

8 ΔΡΔΣΡΗΑ  

Σ.Κ  34008,   

ΑΣ.ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΣΡΗΑ 100 η.κ. ΓΡΑΦΔΗΑ- 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

72η.κ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ 

ΥΧΡΟΗ 

8η.κ 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ 

16η.κ 

WC 

4η.κ 

 

ΜΗΑ ΧΡΑ  (1) 

[ΓΔΤ-ΠΔΜΣ] 
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9 ΑΛΗΒΔΡΗ  

Σ.Κ 34500  

ΑΣ.ΣΜΖΜΑ ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ 283 η.κ. ΓΡΑΦΔΗΑ- 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

213η.κ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ 

ΥΧΡΟΗ 

20η.κ 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ 

12η.κ 

WC 

10η.κ 

 

ΜΗΑ ΧΡΑ  (1) 

[ΓΔΤ-ΠΔΜΣ] 

 

 

 

10 ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ 

ΑΝΑΝΗΑ  

Σ.Κ 34003 

ΑΣ. ΣΜΖΜΑ ΚΤΜΖ 150 η.κ ΓΡΑΦΔΗΑ- 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

100η.κ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ 

ΥΧΡΟΗ 

37η.κ 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ 

6η.κ 

WC 

7η.κ 

 

 

ΜΗΑ ΧΡΑ  (1) 

[ΓΔΤ-ΠΔΜΣ] 

 

 

 

11 ΚΑΡΤΣΟ  

Σ.Κ 34001 

ΑΣ. ΣΜΖΜΑ ΚΑΡΤΣΟΤ 140 η.κ. ΓΡΑΦΔΗΑ- 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

118η.κ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ 

ΥΧΡΟΗ 

16η.κ 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ 

3η.κ 

WC 

3η.κ 

 

 
ΜΗΑ ΧΡΑ  (1) 

[ΓΔΤ-ΠΔΜΣ] 

 

 

12 ΥΧΡΑ ΚΤΡΟΤ 

Σ.Κ 34007 

ΑΣ. ΣΜΖΜΑ ΚΤΡΟΤ 200 η.κ. 

 

ΓΡΑΦΔΗΑ- 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ 

ΥΧΡΟΗ: 

120η.κ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ 

ΥΧΡΟΗ 

70η.κ 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ 

5η.κ 

WC 

5η.κ 

 
ΜΗΑ ΧΡΑ  (1) 

[ΓΔΤ-ΠΔΜΣ] 

 
 

 

 

 

[Η] ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΗΔ 

[Α] ΓΡΑΦΔΗΑ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ – ΚΟΠΗΔ-ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ-ΣΟΤΑΛΔΣΔ 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε εκέξα θαζαξηζκνχ ζπκπίπηεη κε εκέξα αξγίαο, ν θαζαξηζκφο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ακέζσο 

επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 Άδεηαζκα, θαζάξηζκα ησλ ζηαρηνδνρείσλ κε απνιπκαζκέλν χθαζκα.  

 Άδεηαζκα φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο (θαιά δεκέλνπο), ζπγθέληξσζε 

απηψλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

 Σνπνζέηεζε θαζαξψλ πιαζηηθψλ ζάθσλ ζε φια ηα θαιάζηα αρξήζησλ.  
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 Ξεζθφληζκα φισλ ησλ επίπισλ (γξαθεία, θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο θ.ι.π.) ζπζθεπψλ θαη γεληθά θάζε 

αληηθεηκέλνπ είηε θηλεηνχ, είηε ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλνπ ζην δάπεδν ή ηνπο ηνίρνπο (πιαίζηα 

παξαζχξσλ, ζνβαηεπί, θαινξηθέξ, ζσιήλεο θ.ι.π.). 

 Καζαξηζκφο ηεο νξηδφληηαο επηθάλεηαο ησλ γξαθείσλ κε εηδηθφ πγξφ.  

 Καζαξηζκφο φισλ ησλ επηθαλεηψλ ησλ Ζ/Τ κε λσπφ παλί, εθηφο απφ ην θξχζηαιιν ηεο νζφλεο, πνπ ζα 

θαζαξίδεηαη κε ζηεγλφ παλί.  

 θνχπηζκα ζηα δάπεδα, δηαδξφκνπο θαη ελ ζπλερεία ζθνπγγάξηζκα απηψλ κε εηδηθφ πγξφ. 

 

 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ 

 Δπηκειεκέλνο θαζαξηζκφο – απνιχκαλζε ησλ W.C. (πιχζηκν κέζα – έμσ ησλ ιεθαλψλ θαη ησλ 

θαιπκκάησλ ηνπο, απνζεθψλ λεξνχ (θαδαλάθηα), ληπηήξσλ, πιαθηδίσλ, αμεζνπάξ κπάληνπ θαη φισλ ησλ 

εηδψλ πγηεηλήο).  

 Καζαξηζκφο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα βνπξηζάθηα θαζαξηζκνχ ησλ ιεθαλψλ.  

 Καζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ κε εηδηθφ ρεκηθφ πγξφ.  

 Απνιχκαλζε κε νηλφπλεπκα ησλ ρεηξνιαβψλ ησλ ζπξψλ ησλ απνρσξεηεξίσλ (W.C.). 

 Αθαίξεζε ησλ αιάησλ λεξνχ ησλ βξπζψλ.  

 Δθθέλσζε ησλ δνρείσλ ράξηνπ θαη ηνπνζέηεζε θαηλνχξγησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ. 

 Πξνκήζεηα θαη κέξηκλα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ράξηνπ πγείαο, πγξνχ ζαπνπληνχ θαη ζαθνπιψλ ζθνππηδηψλ 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή.  

 Καζαξηζκφο (ζθνχπηζκα  - ζθνπγγάξηζκα) ηνπ δαπέδνπ πξνζαιάκνπ θαη ησλ ρψξσλ ησλ ηνπαιεηψλ.  

 

 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ 

 θνχπηζκα, ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ, δηαδξφκσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απηψλ.  

  Καζαξηζκφο απνρσξεηεξίσλ, απνιχκαλζε κε εηδηθφ πγξφ, ληπηήξσλ θαη γεληθά πιαθηδίσλ γχξσ απφ ηηο 

ιεθάλεο.  

 Αιιαγή πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζηα θαιάζηα αρξήζησλ.  

 Πξνκήζεηα θαη κέξηκλα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ράξηνπ πγείαο, πγξνχ ζαπνπληνχ, απνιπκαληηθνχ πγξνχ θαη 

ζαθνπιψλ ζθνππηδηψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΚΟΠΗΔ 

 Άδεηαζκα φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο (θαιά δεκέλνπο), ζπγθέληξσζε 

απηψλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

 Σνπνζέηεζε θαζαξψλ πιαζηηθψλ ζάθσλ ζε φια ηα θαιάζηα αρξήζησλ. 

 Καζαξηζκφο νξηδφληηαο επηθάλεηαο γξαθείσλ κε εηδηθφ πγξφ. 

 θνχπηζκα ζηα δάπεδα, πιαηχζθαια, σο θαη θάζε βνεζεηηθνχ ρψξνπ, ελ ζπλερεία  ζθνπγγάξηζκα απηψλ 

κε εηδηθφ πγξφ, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πιατλά θαη ζηηο γσλίεο.  

 

 

[Α2] ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 Καζαξηζκφο ησλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ κε ζπξέυ θαη γπάιηζκα κε ζηεγλφ παλί.  

 Καζαξηζκφο ησλ αμεζνπάξ ησλ γξαθείσλ (κνιπβνζήθεο, ραξηνζηάηεο θ.ι.π.), ησλ ππνπνδίσλ θαη 

ησλ θαζηζκάησλ (πιάηε, βάζεηο, ηξνρνί θ.ι.π.). 

 Πιχζηκν φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα – έμσ  ησλ γξαθείσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.  
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[Α3] ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΜΖΝΑ 

 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 Ξεζθφληζκα θαη θαζαξηζκφ ιεθέδσλ απφ ηνπο ηνίρνπο θαη ησλ αλαξηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζ΄ απηνχο.  

 Καζαξηζκφο κε εηδηθφ πγξφ φισλ ησλ επίπισλ θαη ησλ ζσκάησλ θιηκαηηζκνχ, γεληθά ζε φιεο ηνπο ηηο 

πιεπξέο.  

 Καζαξηζκφο δηαρσξηζηηθψλ (γπάιηλσλ θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ) ηδακηψλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

παξαζχξσλ, πιαηζίσλ απηψλ, πεξζίδσλ θαζψο επίζεο θαη θαζαξηζκφο ζπξψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ ησλ 

θψησλ. 

 Ξεζθφληζκα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επηηξαπέδησλ θαη ηεο νξνθήο, φπνπ ππάξρνπλ.  

 

ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ 

1. Απνιχκαλζε ησλ θξαηεηεξίσλ γηα κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, κε ηελ νπνία λνείηαη ε ρξήζε 

απνιπκαληηθνχ πγξνχ ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θξαηνχκελνπο πξνο 

απνθπγή θαηά ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ηνπ θηλδχλνπ κεηάδνζεο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ .  

 

 

 

[Β] ΓΡΑΦΔΗΑΚΟΗ ΥΧΡΟΗ – ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ 

 

[Β1] ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ  

 

 Άδεηαζκα, θαζάξηζκα ησλ ζηαρηνδνρείσλ κε απνιπκαζκέλν χθαζκα.  

 Άδεηαζκα φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο (θαιά δεκέλνπο), ζπγθέληξσζε 

απηψλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

 Σνπνζέηεζε θαζαξψλ πιαζηηθψλ ζάθσλ ζε φια ηα θαιάζηα αρξήζησλ.  

 Ξεζθφληζκα φισλ ησλ επίπισλ (γξαθεία, θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο θ.ι.π.) ζπζθεπψλ θαη γεληθά θάζε 

αληηθεηκέλνπ είηε θηλεηνχ, είηε ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλνπ ζην δάπεδν ή ηνπο ηνίρνπο (πιαίζηα 

παξαζχξσλ, ζνβαηεπί, θαινξηθέξ, ζσιήλεο θ.ι.π.). 

 Καζαξηζκφο ηεο νξηδφληηαο επηθάλεηαο ησλ γξαθείσλ κε εηδηθφ πγξφ.  

 Καζαξηζκφο φισλ ησλ επηθαλεηψλ ησλ Ζ/Τ κε λσπφ παλί, εθηφο απφ ην θξχζηαιιν ηεο νζφλεο, πνπ ζα 

θαζαξίδεηαη κε ζηεγλφ παλί. 

 θνχπηζκα ζηα δάπεδα, δηαδξφκνπο θαη ελ ζπλερεία ζθνπγγάξηζκα απηψλ κε εηδηθφ πγξφ. 

 

 

 

[Β2] ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

 Καζαξηζκφο ησλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ κε ζπξέυ θαη γπάιηζκα κε ζηεγλφ παλί.  

 Καζαξηζκφο ησλ αμεζνπάξ ησλ γξαθείσλ (κνιπβνζήθεο, ραξηνζηάηεο θ.ι.π.), ησλ ππνπνδίσλ θαη 

ησλ θαζηζκάησλ (πιάηε, βάζεηο, ηξνρνί θ.ι.π.). 

 Πιχζηκν φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα – έμσ  ησλ γξαθείσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.  
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[Β3] ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΜΖΝΑ 

 

 Ξεζθφληζκα θαη θαζαξηζκφ ιεθέδσλ απφ ηνπο ηνίρνπο θαη ησλ αλαξηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζ‟ απηνχο.  

 Καζαξηζκφο κε εηδηθφ πγξφ φισλ ησλ επίπισλ θαη ησλ ζσκάησλ θιηκαηηζκνχ, γεληθά ζε φιεο ηνπο ηηο 

πιεπξέο.  

 Καζαξηζκφο δηαρσξηζηηθψλ (γπάιηλσλ θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ) ηδακηψλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

παξαζχξσλ, πιαηζίσλ απηψλ, πεξζίδσλ θαζψο επίζεο θαη θαζαξηζκφο ζπξψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ ησλ 

θψησλ. 

 Ξεζθφληζκα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επηηξαπέδησλ θαη ηεο νξνθήο, φπνπ ππάξρνπλ.  

 

 

 

 

[Γ] ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ -ΑΠΟΘΖΚΔ-ΑΤΛΔΗΟ ΥΧΡΟ-ΑΗΘΡΗΟ] 

 

 

[Γ1] ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

 θνχπηζκα δαπέδσλ γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 

 Πιχζηκν φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα-έμσ. 

 

Πεξηζπιινγή απνξξηκκάησλ απφ ην αίζξην, ηνλ αχιεην ρψξν θαη γεληθά απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο πνπ 

πεξηβάινπλ ηα θηίξηα ζηέγαζεο ησλ Τπεξεζηψλ. 

 

 

 

ΗΗ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Δ.1 Να δηαζέηεη ραξηί πγείαο θαη πγξφ ζαπνχλη ρεξηψλ-θξεκνζάπνπλν θαιήο πνηφηεηνο, 

απνξξνθεηηθά παληά δηαθφξσλ ρξσκάησλ, ηχπνπ WETTEX, ζθνπγγαξάθηα θαζαξηζκνχ δηαθφξσλ 

ρξσκάησλ θαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, ζθνπγγαξίζηξεο, ζάξσζξα μεξνχ θαζαξηζκνχ, θαξάζηα, 

θαζαξηζηήξεο πεξζίδσλ, παινθαζαξηζηήξεο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ κε ηα εμαξηήκαηά ηνπο, 

ςεθαζηήξεο, γάληηα νηθηαθνχ ηχπνπ, κηθξνχο θνπβάδεο ρσξεηηθφηεηαο έσο 10 ιίηξσλ, 

απνξξππαληηθφ ηνίρσλ θαη δαπέδσλ, απνξξππαληηθφ ηδακηψλ, απνξξππαληηθφ θαη απνιπκαληηθφ 

εηδψλ πγηεηλήο, ριψξην, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ κηθξέο θαη κεγάιεο, δηπιφ ηξνρήιαην θαξφηζη 

ζθνπγγαξίζκαηνο κε βάζε θαη ρεξνχιη απφ ρξσκησκέλν κέηαιιν, ην νπνίν ζα δηαζέηεη δχν 

θνπβάδεο ρσξεηηθφηεηαο έσο 25 ιίηξσλ κε πξφζζεηε πξέζα ζηπςίκαηνο φπνπ ζηνλ έλα θνπβά ζα 

ππάξρεη ην δηάιπκα πιηθνχ θαζαξηφηεηαο θαη ζηνλ άιιν θνπβά θαζαξφ λεξφ γηα ην μέπιπκα ηεο 

ζθνπγγαξίζηξαο, ειεθηξηθή ζθνχπα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 1.200 Watt, θίιηξν θαηαθξάηεζεο 

ζηεξεψλ, κήθνο θαισδίνπ θαη' ειάρηζην 10 m θαη ηε κηθξφηεξε δπλαηή εθπνκπή ζνξχβνπ, εηδηθφ 

κεράλεκα θαζαξηζκνχ πιχζεσο/ζηεγλψκαηνο παηψκαηνο καξκάξσλ - δηαδξφκσλ θαη θάζε άιιν 

απνξξππαληηθφ ή κεράλεκα απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Δ.2 Όια ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθνχ ISO, ην νπνίν 

ζα ππνβάιιεη ζε θσηναληίγξαθν (αλ είλαη μελφγισζζν θαη κεηαθξαζκέλν). 

Δ.3 Να δηαηεξεί ηα εξγαιεία ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο φζν θαη απφ 

άπνςε εκθάληζεο. 
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Δ.4 Να αληηθαζηζηά ακέζσο ηα εξγαιεία ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο έηζη ψζηε λα είλαη απξφζθνπηε 

ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ. Γηα ηε θχιαμε ησλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, ηα 

θηίξηα ζα παξέρνπλ ηνλ αλάινγν ρψξν. Τπεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ είλαη ν αλάδνρνο. 

Δ.5 Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πνπ ζα εξγάδεηαη ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ 

καο, ζα ππνγξάθεη (ππνρξεσηηθά), ζε βηβιίν άθημεο θαη αλαρψξεζεο πνπ ζα ηεξείηαη ζην Γξαθείν 

Αμησκαηηθνχ Τπεξεζίαο. 

Δ.6 Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα θνξά θαζαξέο θαη ηδίνπ ρξψκαηνο κπινχδεο 

θαζαξηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζα είλαη ζθηζκέλεο ή θαθνπνηεκέλεο, ζα θνξά γάληηα νηθηαθνχ ηχπνπ 

θαη παπνχηζηα κε αληηνιηζζεηηθέο ζφιεο . 

Δ.7 Οη ζθνπγγαξίζηξεο θαη ηα παληά πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πάληα κεηά ηε ρξήζε ηνπο. Να 

πιέλνληαη κε απνξξππαληηθφ θαη απνιπκαληηθφ θαη λα ζηεγλψλνληαη. Γελ ζα δηαηεξνχληαη πνηέ 

πγξά . 

Δ.8 Όια ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο (ζθνπγγαξίζηξεο, ζθνπγγάξηα θαη παληά) ζα αλαλεψλνληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν, φπνηε απαηηείηαη. Θα ηεξείηαη ζρνιαζηηθά ε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο παληψλ 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ ή αληηθεηκέλσλ . 

Δ.9 Να ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία θαη 

ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ θ.ι.π. θαη επζχλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ απηέο, επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν ηεο ηπρφλ ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

Δ.10 Να εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη ζε θάζε ηξίην. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο ε Τπεξεζία 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπ επηβάιεη πξφζηηκν. Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο, 

ξεπφ θ.ι.π. θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηεο Τπεξεζίαο. 

Δ.11 Σν σξάξην εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή θάζε 

ππεξεζίαο ιακβάλνληαο ππνςηλ ηηο ψξεο εξγαζίαο θαη ηηο θαηά πεξίπησζε αλάγθεο ηεο. ε 

πεξίπησζε απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αθελφο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία 

ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ θαη αθεηέξνπ λα εμαζθαιίζεη ηθαλφ αξηζκφ αηφκσλ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο. ε πεξίπησζε έθηαθηεο θαηαζηξνθηθήο αλάγθεο (ππξθατά, πιεκκχξα) 

ζα ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία γηα θάιπςε αλαγθψλ .Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 

είδνπο δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θάζε θηηξίνπ 

ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ, ηνπ ηδίνπ 

(αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ . 

Δ.12 Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα εξγαζία ε νπνία ζα εθηειείηαη ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ηνλ 

ραξαθηήξα ρψξσλ αζθάιεηαο ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ην πξψην δεθαπελζήκεξν 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ 

πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαζψο επίζεο θαη αλαιπηηθφ 

κεληαίν πξφγξακκα σξψλ εξγαζίαο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ ζε θάζε θηηξηαθή εγθαηάζηαζε, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 68 πνπ έρεη δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ην νπνίν ζα 

ηεξεζεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, εθηφο ηξνπνπνίεζεο απηνχ θαηφπηλ ζπκθσλίαο 

θαη ησλ δχν Μειψλ. 

Ζ θαηάζηαζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηεο επηζεψξεζεο εξγαζίαο, θσηναληίγξαθν ηεο 

ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαζψο θαη θσηναληίγξαθν ηνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ. 

Δ.13 ε πεξίπησζε αιιαγήο αηφκσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αθνινπζείηαη ε πξναλαθεξφκελε 

δηαδηθαζία, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο ησλ 

φξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο ζα απνκαθξχλνληαη 

ΑΜΔΧ νη πξνζεξρφκελνη γηα ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη ζα ζεσξείηαη φηη απηή 

δελ παξαζρέζεθε κε ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ηνπ παξφρνπ. 

Δ.14 ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη. 

Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ παξαπάλσ ρψξσλ ζα δηαηίζεηαη αλάινγνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαη σξψλ, 
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ζχκθσλα κε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ησλ ρψξσλ, πξσί ή απφγεπκα, πνπ ζα θαζνξίδεηαη θαηφπηλ 

ζπλελλνήζεσο κε ηελ Δπηηξνπή επίβιεςεο θαη παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ θάζε αζηπλνκηθνχ 

θηηξίνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπκβάζεσο, εκπξφζεζκα. Χο πξνο ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν αλάιεςεο ησλ 

εξγαζηψλ ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI –ρέδην ζύκβαζεο 

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ     Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 

ΓΔΝ. ΠΔΡΗΦ/ΚΖ  ΑΣΤΝ.  ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΣΔΡΔΑ   ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΔΤΒΟΗΑ 

ΑΡΔΘΟΤΖ 153-Σ.Κ. 34100 

ΣΖΛ:2221037016 FAX: 2221076666 

E-mail: adevias@astynomia.gr 

ΑΡ.ΠΡΧΣ.:   8045/22/…- 

 

 

ΤΜΒΑΖ  ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Αξηζκόο  

8045/22/…-΄ 

Μεληαία 
αμία 

 

 

πλνιηθή 
αμία 

 

 

  

Δίδνο 

παξνρήο: 

Παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. Δπβνίαο (Δπηηειείνπ Γ.Α. Δπβνίαο θαη ησλ ζπζηεγαδφκελσλ απηήο 

Τπεξεζηψλ ήηνη :Α.Σ.-Σ.Σ.-Σ.Σ.Α. Υαιθίδαο, Σ.Α.Γ Υαιθίδαο θαζψο θαη ησλ Α.Σ 

Μαληνπδίνπ, Α.Σ Λίκλεο, Α.Σ Ηζηηαίαο, Α.Σ Δξέηξηαο, Α.Σ Αιηβεξίνπ θαη Α.Σ 

Καξχζηνπ, Α.Σ Κχκεο, Α.Σ θχξνπ, Α.Σ Γηξθχσλ-Μεζζαπησλ, Α. Ν.Αξηάθεο θαη 

Α. Αηδεςνχ. 

 

Πάξνρνο: 

 

 

 

ηε Υαιθίδα ζήκεξα …… …….. ηνπ έηνπο 20… θαη ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο 

Αζηπλνκίαο Δπβνίαο, νδφο Αξεζνχζεο 153, νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη: 

α) Σν Διιεληθφ Γεκφζην, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο 

Γ.Α. Ευβοίασ  ………………… πνπ ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα, ράξηλ ζπληνκίαο ΄΄Αλαζέηνπζα Αξρή΄΄ 

ή ΄΄Τπεξεζία΄΄ θαη 

β) Ζ επηρείξεζε η.. ……….. πνπ εδξεχεη ζη… …….., νδφο ……….., ΑΦΜ: ……….. ηει. …………, 

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ η… ………… ηνπ ……….. θαη ηεο ……………. γελ. ……………. θαη πνπ 

ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα, ράξηλ ζπληνκίαο, ΄΄Αλάδνρνο΄΄ ή ΄΄ Πάξνρνο Τπεξεζηώλ΄΄, ζπκθώλεζαλ 

θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα αθφινπζα: 

 

ΑΔΑ: Ψ4ΖΞ46ΜΤΛΒ-ΓΩΞ





[58] 

 

Ύζηεξα απφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε δπλακεη ηεο ππ. αξηζ. 8045/22/77-β απφ 11-11-2020 

απφθαζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, θαηαθπξψζεθε ζην δεχηεξν ζπκβαιιφκελν, χζηεξα απφ ηελ 

ππ‟ αξηζκ. 8045/22/………… απφ ………. απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γ.Α. Δπβνίαο, ε παξνρή ππεξεζηψλ 

πνπ αθνξά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. Δπβνίαο 

(Δπηηειείνπ Γ.Α. Δπβνίαο θαη ησλ ζπζηεγαδφκελσλ απηήο Τπεξεζηψλ ήηνη :Α.Σ.-Σ.Σ.-Σ.Σ.Α. Υαιθίδαο, 

Σ.Α.Γ Υαιθίδαο θαζψο θαη ησλ Α.Σ Μαληνπδίνπ, Α.Σ Λίκλεο, Α.Σ Ηζηηαίαο, Α.Σ Δξέηξηαο, Α.Σ Αιηβεξίνπ 

θαη Α.Σ Καξχζηνπ, Α.Σ Κχκεο, Α.Σ θχξνπ, Α.Σ Γηξθχσλ-Μεζζαπησλ, Α. Ν.Αξηάθεο θαη Α. Αηδεςνχ.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην δεχηεξν ζπκβαιιφκελν ΄΄Αλάδνρν΄΄ ή ΄΄Πάξνρν ππεξεζηψλ΄΄, ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη απηή κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, πνπ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηώλ- Σηκή 

    Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο  ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. Δπβνίαο (Δπηηειείνπ Γ.Α. Δπβνίαο θαη ησλ 

ζπζηεγαδφκελσλ απηήο Τπεξεζηψλ ήηνη :Α.Σ.-Σ.Σ.-Σ.Σ.Α. Υαιθίδαο, Σ.Α.Γ Υαιθίδαο θαζψο θαη ησλ Α.Σ 

Μαληνπδίνπ, Α.Σ Λίκλεο, Α.Σ Ηζηηαίαο, Α.Σ Δξέηξηαο, Α.Σ Αιηβεξίνπ θαη Α.Σ Καξχζηνπ, Α.Σ Κχκεο, Α.Σ 

θχξνπ, Α.Σ Γηξθχσλ-Μεζζαπησλ, Α. Ν.Αξηάθεο θαη Α. Αηδεςνχ.. φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα ζηελ ππ‟ αξηζκ. 8045/22/77-β απφ 11-11-2020 απφθαζε δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 

πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο φξνπο ζπκθσληψλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  απφ ηελ επνκέλε ππνγξαθήο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 31-12-2021, ζηελ κεληαία ηηκή ησλ …………….(……..€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, πιένλ Φ.Π.Α.24% …………. (……….€) ήηνη ζηελ ζπλνιηθή ηηκή κε ηηο 

σο άλσ θξαηήζεηο θαη Φ.Π.Α. ……… (………€), ήηνη θαη ζηελ ζπλνιηθή ηηκή κε θξαηήζεηο θαη Φ.Π.Α. γηα 

ην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα , ησλ ……………………… (…………….€). 

ηελ αλσηέξσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο, φπσο εκεξνκίζζηα, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, επηδφκαηα 

αδεηψλ θαη ενξηψλ, αζθάιηζεο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ε αμία ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ 

θαζαξηζκνχ σο θαη θάζε άιιε πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε δαπάλε, ζρεηηθή κε ηελ 

θαζαξηφηεηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ελ ιφγσ Τπεξεζηψλ. 

Ζ αλσηέξσ ηηκή ζα παξακείλεη ζηαζεξή ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη ζε 

θακία κεηαβνιή απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 

 

Άξζξν 2 

Δθηεινύκελεο εξγαζίεο 

 Ζ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ  ηεο Γ.Α. Δπβνίαο φπσο απηέο κε 

ιεπηνκέξεηα πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα II΄ ηεο ππ‟αξηζ. 8045/22/77- β απφ 11-11- 2020 Γηαθήξπμεο 

ηεο Γ/λζεο Αζηπλνκίαο Δπβνίαο , πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο φξνπο ζπκθσληψλ, ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 

φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζ‟ απηνχο. 

 

Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα:  

α. Αληηθαηάζηαζεο ζπκβαηηθψλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ µε άιιεο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο, µε ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο θαη αλάγθεο.  

β. Απμνκείσζεο ηεο επηθαλείαο ησλ ρψξσλ εληφο ησλ πνζνζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 105 ηνπ 

λ.4412/2016. Δηδηθφηεξα ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πξφζζεηεο 

εξγαζίεο εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην αλσηέξσ άξζξν, πνζνζηψλ (30% ή 15% αλάινγα ηεο Π/Τ αμίαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ), πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ γηα θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ θαη λα θαζνξηζηνχλ κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε. ηελ πεξίπησζε απηή θαζψο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ν θαζαξηζκφο θηεξίσλ Τπεξεζηψλ νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε απηή, ν 

Πάξνρνο Τπεξεζηψλ πξέπεη λα εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηελ Τπεξεζία κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ζ δαπάλε αλά m2 επηθαλείαο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δαπάλεο 

δηα ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκβαηηθήο ζηεγαζκέλεο επηθαλείαο. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ δελ δηθαηνχηαη λα 
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δηαπξαγκαηεπζεί ηελ παξνρή ηεο επηπιένλ εξγαζίαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί θαη ε δαπάλε (επηπιένλ ακνηβή ηνπ) 

ζα ππνινγίδεηαη µε ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε.  

ε πεξίπησζε κεηαζηέγαζεο ηεο ζπκβαηηθήο Τπεξεζίαο θαζαξηζκνχ, ζε άιιν θηήξην ζηέγαζεο (λέν), ν 

Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην λέν θηήξην ζηέγαζεο ηεο Τπεξεζίαο 

απηήο, µε ην ίδην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο ηδίαο επηθαλείαο θαζαξηζκνχ µε ην θηήξην απφ ην 

νπνίν κεηαζηεγάζζεθε θαη ζε πεξίπησζε κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο επηθαλείαο, µε ηελ αλαινγνχζα σο ε 

πξναλαθεξφκελε παξάγξαθνο αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γη‟ απηή. 

 

Άξζξν 3 

Γηαπίζησζε εθηέιεζεο εξγαζηώλ θαζαξηόηεηαο 

H παξαθνινχζεζε, ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ δηεπθξηλήζεσλ ζηνλ Αλάδνρν, ν έιεγρνο ηεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ε παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ-πξαθηηθνχ παξαιαβήο, 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηείηαη  θάζε θνξά κε Απφθαζε ηνπ θαζ‟ χιελ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ. Οη ππεξεζίεο ζα παξαιακβάλνληαη ηκεκαηηθά, αλά εκεξνινγηαθφ κήλα. Σν ελ ιφγσ 

πξαθηηθφ ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεηαη ζηε Γηαρείξηζε γηα ηε πιεξσκή ηεο εηαηξείαο θαζαξηζκνχ. 

Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

Χο πξνο ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ παξαιαβήο ησλ ππφ παξνρή ππεξεζηψλ, 

ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 219 ηνπ λ.4412/2016. 

 

Άξζξν 4 

Δμνπιηζκόο – Αλαιώζηκα πιηθά θαζαξηζκνύ 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζα είλαη πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηαο θαη ζα εθηεινχληαη κε ηνλ 

πξνβιεπφκελν γηα ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο, ζχγρξνλν κεραληθφ εμνπιηζκφ, ηα δε αλαιψζηκα πιηθά-ρεκηθά 

ζα είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη εγθεθξηκέλα απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο Φνξείο κε ηηο ηπρφλ πξνβιεπφκελεο 

πηζηνπνηήζεηο ( Δ.Ο.Φ., Υεκείν Κξάηνπο θ.ι.π.)  

 

Άξζξν 5 

Κξαηήζεηο- Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε 

παξνχζα Γηαθήξπμε. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο : 

  Κξάηεζε 2,72% ππέξ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. / Σ.Α.Α., ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 2% & επ‟ 

απηνχ 20% εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α.. 

  Κξάηεζε 2,72% ππέξ Μ.Σ.., ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 2% & επ‟ απηνχ 20% εηζθνξά 

ππέξ Ο.Γ.Α. 

  Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 4 ηνπ Ν.4013/2011, σο ηζρχεη). 

  Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρχεη). 

 Οη αλσηέξσ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β, γηα ηηο νπνίεο πξναλαθέξεηαη 

εηδηθφηεξα) ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ απηνχ 

εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 20%. 

 Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (αξ. 64 ηνπ Ν. 4172/2013). 
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Άξζξν 6 

Τπεθκίζζσζε– εθρώξεζε δηθαησκάησλ 

Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχληαη λα παξαρσξήζεη θαη ηδίσο λα ππεθκηζζψζεη ζε άιινλ ην έξγν ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

Δπίζεο, δε δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηε ζχκβαζε, ζε 

νπνηνδήπνηε Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν, ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Άξζξν 7 

Πνηληθέο ξήηξεο - Αλσηέξα Βία 

Χο πξνο ηηο πνηληθέο ξήηξεο, γηα εθπξφζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/12016.  

Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη 

ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Αλσηέξα βία δελ ζεσξείηαη ε απεξγία ή ε ζηάζε 

εξγαζίαο ή ε ηπρφλ επίζρεζε εξγαζίαο πξνζσπηθνχ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

 

 

 

Άξζξν 8 

ηνηρεία ηνπ άξζξνπ 

Άξζξν 68 Ν. 3863/11 όπσο ηζρύεη 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην  

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο 

θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ. Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο, ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ παξφρνπ 

ππεξεζηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. Δπίζεο, σο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, λννχληαη ηδίσο ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 

4144/2013 θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ Ν. 4412/16 ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ 

λ. 4488/2017.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

Δξγνιάβνο πνπ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή κέξνο ηνπ έξγνπ ζε ππεξγνιάβν, ππνρξενχηαη άκεζα λα 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ. Ο εξγνιάβνο θαη ν ππεξγνιάβνο επζχλνληαη 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ 

θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ λ.3863/2011, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 22 ηνπ λ.4144/2013 θαη ζύκθσλα κε ηελ θαηαηεζεζόκελε πξνζθνξά σο αθνινύζσο : 

α) Αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ :  ……… 
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β)Ηκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο: ……………… 

γ) Η ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη: ………..     

δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ : 

………….  

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά : αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ: 

………... 

ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν ηα νπνία είλαη: ……… 

ε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ 

Τπεξεζία ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν. 

 

 

 

Άξζξν 9 

Τπνρξεώζεηο Παξόρνπ Τπεξεζηώλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο 

θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ. Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο, ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ παξφρνπ 

ππεξεζηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. Δπίζεο, σο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, λννχληαη ηδίσο ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 

4144/2013. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 

ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο 

ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

 

 

Άξζξν 10 

Πιεξσκή 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηνηεηαο  ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλά κήλα , αθνχ 

ππνβιεζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη, ζην φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε EURO. 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ην ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Φνξέα 1047- 201-1700200, έηνπο 

2021 θαη ΑΛΔ 2420204001 

 

 

Άξζξν 11 

Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο. 

Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 ή εθφζνλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ, θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν, εθ 

πξνζέζεσο, ζπλερψο θαη απνδεδεηγκέλα παξαιείπεη λα εθπιεξψζεη ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
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Όηαλ νη ππεξεζίεο ή νη επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ απνδέθηε ησλ 

ππεξεζηψλ δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 22 ηνπ λ. 4144/2013, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη, θαηαβάιινληαη, φκσο, απφ ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ νη 

απνδνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο.  

Όηαλ νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη ηνπ ΔΦΚΑ (η. ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ) δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, ηελ παξάλνκε απαζρφιεζε 

αιινδαπψλ ή παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. Δπίζεο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ πνπ αθνξνχλ ηηο αλσηέξσ δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο. Ζ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ζηνλ 

εξγνιάβν γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο γηα δεχηεξε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο 

νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζηελ θήξπμε ηνπ 

εξγνιάβνπ έθπησηνπ. 

 

Άξζξν 12 

Βαξύηεηα εγγξάθσλ 

Οη ζρέζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ξπζκίδνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη φια ηα έγγξαθα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν. 

Γηα ηελ άξζε ηπρφλ ακθηβνιηψλ ή ζπγθξνπφκελσλ ξπζκίζεσλ, εθηφο απφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 

εηδηθά ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηή 

ζηεξίδεηαη, εθηφο βεβαίσο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ, ηζρχνπλ θαη φια ηα παξαθάησ 

αλαθεξφκελα θείκελα κε ηελ αθφινπζε ζεηξά ηεξαξρίαο: 

α. Ζ παξνχζα ζχκβαζε 

β. Τπ‟ αξηζκ. 8045/22/77-β απφ 11-11-2020 Απφθαζε δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο φξνπο  ζπκθσληψλ. 

γ. Ζ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηή έγηλε απνδεθηή. 

Όπνπ πξνθχπηνπλ εξκελεπηηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ακθηζβεηήζεηο ή θελά ξπζκίζεσλ ηζρχνπλ νη πιένλ 

επεξγεηηθέο, γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ξπζκίζεηο. 

 

Άξζξν 13 

Σξνπνπνηήζεηο 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016, γίλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ.  

 

Άξζξν 14 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 

1.Πξνο εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 

θαηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 

αμίαο………., ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.,  

2.Ζ εγγχεζε απηή επέρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ κεηά ηελ πιήξε θαη 

θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

3. ηνηρεία εγγπεζεο θαιήο εθηέιεζεο: 
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Αξηζκόο Ζκεξνκελία Δθδόηεο          Πνζό Τπέξ ηνπ 

     

 

Άξζξν 15 

Δπίιπζε δηαθνξώλ – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Κάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, επηιχεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηα αξκφδηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηεο Τπεξεζίαο. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη:  

α) νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

β) νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 

 

                                                                        Άξζξν 16 

Λνηπνί όξνη 

Γηα ηνπο ινηπνχο κε θαηνλνκαδφκελνπο ζηε παξνχζα ζχκβαζε φξνπο, ηζρχνπλ ξεηά ηα αλαθεξφκελα: α) 

ζηελ ππ. αξηζ. 8045/22/77-β απφ 11-11-2020 Απφθαζε Γηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο φξνπο  ζπκθσληψλ θαη β) ηε ζρεηηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.  

                                      

- Ύζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, 

ππνγξάθεθε λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα, ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία 

επηθνιιήζεθαλ ηα πξνβιεπφκελα έλζεκα. 

                                                                                                                                       

 - Έλα απφ ηα πξσηφηππα ηεο ζχκβαζεο θαηαηέζεθε ζηελ Γ.Α. Δπβνίαο ην άιιν ην πήξε ν Αλάδνρνο θαη ην 

ηξίην ζα απνζηαιεί αξκνδίσο. 

                                            

Ο Η        Τ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Δ Ν Ο Η 

 

           Γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην 

          Ο     ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ                       Ο ΠΑΡΟΥΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ   

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

Α.Φ.Μ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ   

ΑΡΜΟΓΗΑ Γ.Ο.Τ.   

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ  (FAX)   

Γ/ΝΖ  ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ (e-

mail)  
 

 

 

Α/Α 

 

ΔΗΓΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ (ΑΝΔΤ 

Φ.Π.Α) 

(νινγξάθσο 

θαη 

αξηζκεηηθώο) 

 

1 

 

Μεληαία παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο Γ.Α Δπβνίαο:(ηνπ Δπηηειείνπ Γ.Α. Δπβνίαο θαη ησλ ζπζηεγαδφκελσλ 

απηήο Τπεξεζηψλ ήηνη :Α.Σ. Υαιθίδαο -Σ.Σ. Υαιθίδαο -Σ.Σ.Α. Υαιθίδαο, 

Σ.Α.Γ Υαιθίδαο θαζψο θαη ησλ  Α.Σ Μαληνπδίνπ, Α.Σ Λίκλεο, Α.Σ Ηζηηαίαο, 

Α.Σ Δξέηξηαο, Α.Σ Αιηβεξίνπ θαη Α.Σ Καξχζηνπ, Α.Σ Κχκεο, Α.Σ θχξνπ, 

Α.Σ Γηξθχσλ-Μεζζαπησλ, Α. Ν. Αξηάθεο θαη Α. Αηδεςνχ   
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                                                                                                                      …………. ……/……/2020 

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

  
 

 

α/ 

α 

 

Πεξηγξαθή 
Αλάιπζε Κόζηνπο 

Πνζόηεηεο 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 

1 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ γηα θάζε εκέξα θαζαξηζκνχ  Άηνκα/εκέξα 

2 Σεηξαγσληθά κέηξα αλά άηνκν  η.κ/άηνκν 

3 Ώξεο εξγαζίαο εξγαδνκέλνπ γηα θάζε εκέξα 

θαζαξηζκνχ 

 Ώξεο/εκέξα 

 

4 

Πξνβιεπφκελν κηθηφ σξνκίζζην εξγαδνκέλνπ (βάζεη 
ηεο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, ζηελ νπνία ηπρφλ 

ππάγεηαη) 

  

€/ψξα 

 

 

5 

Ύςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο 

θχζεσο λφκηκεο κηθηέο απνδνρέο γηα ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηελ πεξίνδν παξνρήο ππεξεζίαο, αλά κήλα. 

  

€ 

 

 

   6 

Ύςνο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εξγνδφηε κε βάζε ηα 

πξνυπνινγηζζέληα πνζά γηα ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηελ πεξίνδν παξνρήο ππεξεζίαο, αλά 

κήλα. 

  

€ 

    7 Κφζηνο αλαισζίκσλ  € 

8 Δξγνιαβηθφ θέξδνο %  € 

9 Νφκηκεο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο 5,70524% € 

10 Γηνηθεηηθφ θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ  € 

11 πλνιηθό κεληαίν θόζηνο άλεπ ΦΠΑ 

(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ) 

 € 

 

12 

 

πλνιηθό κεληαίν  θόζηνο άλεπ ΦΠΑ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΧ) 

  

ΔΤΡΧ 

13 ΦΠΑ %  € 

14 πλνιηθό κεληαίν  θόζηνο κε ΦΠΑ (Αξηζκεηηθώο)  € 

 

15 

 

πλνιηθό κεληαίν θόζηνο κε ΦΠΑ (Οινγξάθσο) 

  

ΔΤΡΧ 

 

16 
πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, ζηελ νπνία ηπρφλ 

ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη 

 
πεξηγξαθή 

 

17 
Υξφλνο Ηζρχνο 

 
     ε 

εκ/θεο 

εκέξεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Σίηινο Δθδφηε 

Ζκεξνκελία έθδνζεο.................. 

                                                                                       ΠΡΟ : Σελ Γηεύζπλζε Αζηπλνκίαο Δπβνίαο . 

 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ……………....…… ΔΤΡΧ ………….. 

 

1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα 

θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

ΔΤΡΧ ………… (θαη νινγξάθσο) ......……………….. ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, 

ππέξ ηεο Δηαηξείαο ……………………………, ΑΦΜ.……………………, νδφο………………..…., 

αξηζκφο ……………, ΣΚ…………………... (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1) 

…………………………. , (2) …………………………….., θ.ιπ. αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηψλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηή ησλ φξσλ ηεο ππ‟ αξηζκφ ………………(αξηζκφο 

δηαθήξπμεο ……/……, εκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ………../………..), γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο   πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Δπβνίαο θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 

5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ……………………. ΔΤΡΧ απηήο. 

2. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο 

κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

3. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξχλεη. 

4. Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, 

νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ. 

5. Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 

ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί 

απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

                                                                                                                                        Με εθηίκεζε 

                                                                                                                                          ΔΚΓΟΣΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – ΣΔΤΓ  

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *100042756] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΑΡΕΘΟΤΗ 153 ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΚ 34100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Τ/ΑϋΚΟΤΡΑΚΟ Δθμιτριοσ] 
- Τθλζφωνο: *2221037016] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *adevias@astynomia.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.astynomia.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [Παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των Αςτυνομικϊν 
Τπθρεςιϊν τθσ Δ.Α. Ευβοίασ (Επιτελείου Δ.Α. Ευβοίασ και των ςυςτεγαηόμενων αυτισ 
Τπθρεςιϊν ιτοι :Α.Σ.-Σ.Σ.-Σ.Σ.Α. Χαλκίδασ, Σ.Α.Δ Χαλκίδασ κακϊσ και των Α.Σ Μαντουδίου, Α.Σ 
Λίμνθσ, Α.Σ Ιςτιαίασ, Α.Σ Ερζτριασ, Α.Σ Αλιβερίου και Α.Σ Καρφςτου, Α.Σ Κφμθσ, Α.Σ κφρου, Α.Σ 
Διρφφων-Μεςςαπιων, Α. Ν.Αρτάκθσ και Α. Αιδθψοφ για το ζτοσ 2021 (CPV: 90910000-9 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ)+ 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΤΠΗΡΕΙΕ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

2. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

3. δωροδοκίαx,xi· 

4. απάτθxii· 

5. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

6. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

7. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«απηνθάζαξζε»)

xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
*….............................................] 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

                                                           
i

 

 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
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ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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xxii

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
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xlii

 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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