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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Δπσλπκέα ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε ΛΑΓΟΠΑΣΖ 45 & ΑΣΑΛΑΝΣΖ 

Πφιε ΣΡΗΠΟΛΖ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 22132 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο 

Νηθνιφπνπινο Γεκάηξηνο σο πξνο ηελ 
Γηαθάξπμε, 
Παλαγφπνπινο Γεψξγηνο σο πξνο ηελ 
ΜειΫηε  

ΣειΫθσλν 
2713-600461 

2713-600489 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν  d.nikolopoulos@tripolis.gr 

g.panago@tripolis.gr 

Γεληθά Γηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν (URL) www.tripolis.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη ν Γάκνο Σξέπνιεο θαη αλάθεη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθάο 
Απηνδηνέθεζεο. 
 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη ε παξνρά Γεληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 
 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  
α) Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δηαζΫζηκα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε & δσξεΪλ ειεθηξνληθά 
πξφζβαζε κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..θαη ζηελ 
ηζηνζειέδα ηνπ Γάκνπ www.tripolis.gr. 

β) ΚΪζε εέδνπο επηθνηλσλέα θαη αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο 
πχιεο  www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Σν Ϋξγν ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν) θαη απφ 
Δζληθνχο Πφξνπο, κΫζσ ηνπ ΠΓΔ θαη ζπγθεθξηκΫλα απφ πηζηψζεηο ηεο ΑΔΠ 0261 κε θσδηθφ 
ελαξέζκνπ 2016ΔΠ02610005. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβΪλεηαη ζην ππνΫξγν 7 ηεο ΠξΪμεο: «Λεηηνπξγέα 
μελψλα θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο», ε νπνέα Ϋρεη εληαρζεέ ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεινπφλλεζνο 2014-2020» θαη Ϋρεη ιΪβεη θσδηθφ ΜΗS 5000936. 
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθνξΪ ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ θύιαμεο ηνπ Ξελώλα ππνδνρήο-

θηινμελίαο γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο» ζην πιαίζην ηεο ΠξΪμεο «Λεηηνπξγέα μελψλα θηινμελέαο 
γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο» ζην Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο 2014-2020», κε Κσδηθφ ΟΠ  

5000936. Με ηελ ππ’ αξηζ. 588/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο Γάκνπ Σξέπνιεο, ζε 
εθηΫιεζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 3456/3.11.2020 5εο

 Σξνπνπνέεζεο, ε ΠξΪμε παξαηΪζεθε Ϋσο 
30.09.2023. ΠξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιηζηεέ ε νκαιά ζπλΫρηζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 
θνηλσληθάο δνκάο κΫρξη ηελ αλσηΫξσ εκεξνκελέα, απαηηεέηαη ε ζχλαςε λΫαο ζχκβαζεο, δεδνκΫλνπ 
φηη ην νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν ηεο ηξΫρνπζαο ζχκβαζεο αλακΫλεηαη λα εμαληιεζεέ κΫρξη 31.5.2021.  

Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο χκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 124.000,99€ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ 
ΦΠΑ 24% (ρσξέο ΦΠΑ: 100.000,80 € ζπλ ΦΠΑ: 24.000,19 €). Ζ αλΪζεζε ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» 
(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016), θαηφπηλ 
δηεμαγσγάο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κΫζσ ΔΖΓΖ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ 
πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο θαη ζχκθσλα κε ηε Γηαθάξπμε 
ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο, νη φξνη ηεο νπνέαο ζα θαζνξηζηνχλ κε Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο. 
Ζ χκβαζε πεξηιακβΪλεη ηελ θχιαμε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ θηηξένπ 

ηνπ Ξελψλα Φηινμελέαο ζε εηθνζηηεηξΪσξε βΪζε, δηαζΫηνληαο ην απαξαέηεην πξνζσπηθφ. Σν 
σξΪξην θχιαμεο κπνξεέ λα δηαθνξνπνηεζεέ εθφζνλ πξνθχςεη ηΫηνηα αλΪγθε θαηφπηλ εθηέκεζεο ηεο 
αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο, ε νπνέα ζα ελεκεξψλεη 
ζρεηηθΪ ηνλ ΑλΪδνρν. Δπέζεο, γηα θΪζε δάηεκα πξνθχπηεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο θχιαμεο, ν 
ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γάκνπ 
Σξέπνιεο. Αθφκε, ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα ελεκεξσζεέ θαηΪιιεια απφ ηνπο ππεχζπλνπο 
ηνπ Γάκνπ θαη ζα Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε λα γλσξέδνπλ ηηο ιεηηνπξγέεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ ηνπ θηηξένπ θαη ζπγθεθξηκΫλα ηηο δηαδηθαζέεο ελεξγνπνέεζεο/απελεξγνπνέεζεο ηνπ 
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, ησλ ζπζηεκΪησλ ζΫξκαλζεο θαη ςχμεο, ηεο ππξαλέρλεπζεο 
θαη ηνπ ζπλαγεξκνχ. 
Ζ θχιαμε ζα γέλεηαη θαη επνκΫλσο, νη εκΫξεο θαη νη ψξεο ζα κεηξνχληαη, φηαλ ππΪξρεη πξαγκαηηθφ 
πεξηζηαηηθφ, ην νπνέν ζα επηθπξψλεηαη απφ ηελ Γηνέθεζε ηνπ Ξελψλα. 
Οη παξερφκελεο ππεξεζέεο θαηαηΪζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγένπ 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (CPV): 79713000-5. 

ΠξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ Τπεξεζηψλ. 
Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηζρχεη απφ ηελ αλΪξηεζά ηεο ζην ΚΖΜΓΖ Ϋσο θαη ηελ 30

ε
/09/2023.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπεηαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο  θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηάο εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, όπσο ηζρύνπλ θαη ηδέσο: 

- ηνπ λ. 4782/2021 (Α’ 36) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 
άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

- 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) “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”  

- ηεο ππ΄ αξ.πξση. 137675/EΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΔΚ Β 5968/31-12-2018) Αληηθαηάζηαζε 
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ηεο ππ’ αξηζκ. 110427/EΤΘΤ/ 1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β΄ 3521) ππνπξγηθήο απφθαζεο κε 
ηίηιν «Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΔΚ Β΄ 
1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο “Δζληθνί θαλφλεοεπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα 
ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία 
ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ”», 

- 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 δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 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 
εκπνξηθέοζπλαιιαγέο»,  

- ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87 Α') «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη ζάκεξα. 

- ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Α΄ 114/8.6.2006), Ϋηζη 
φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3731/2008 θαη ηζρχεη . 

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

- ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 
θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

- 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, 

- 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 ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 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” 

- ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 
Α.Δ.Π.Π.» 

- ηνπΝ. 2518/1997 (ΦΔΚ Α 164) «Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ αζθαιείαο. Πξνζφληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο απηφο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ απφ ην Ν. 3206/2003 (ΦΔΚ Α 298) θαη ηνλ Ν. 
3707/2008, φπσο ηζρχνπλ. 

- ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115Α/ 15-7-2010)«Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη 
ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ  κε ην Ϊξζξν  

- 22 ηνπ Ν. 4144/13 (ΦΔΚ 88/18-4-2013)«Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή 

21PROC008690740 2021-05-31



 

 

Σελίδα 7 

Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο» 

- ηεο, κε αξ. 57654/22.05.2017, απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο κε ζΫκα 
: “Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)” (Β/1781), 

- ηεο, κε αξηζκ. 56902/215/19-5-2017 (Β΄1924), απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη 
ΑλΪπηπμεο κε ζΫκα: «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)», 

- ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηΪμεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο 
παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη 
εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ, 

- ηεο ππ’ αξηζ. 1498/27-04-2016 Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξΪμεο κε ηέηιν: «Λεηηνπξγέα 
μελψλα θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο» ζην Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο  
2014-2020» 

- ηεο ππ’ αξηζ. 330/2016 απφθαζε ηνπ Γ. Σξέπνιεο πεξέ Ϋγθξηζεο ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο 
ζην ΔΠΑ ηεο πξΪμεο «Λεηηνπξγέα μελψλα θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ 
Σξέπνιεο» 

- ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 3456/3.11.2020 5ε
 Σξνπνπνέεζε ηεο ΠξΪμεο «Λεηηνπξγέα μελψλα 

θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο» ζην Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο 2014-

2020», κε Κσδηθφ ΟΠ 5000936 ζην Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο 2014-2020» 

- Σελ αξηζ. 06/2021  κειΫηε ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθάο  Πξνζηαζέαο  Παηδεέαο θαη 
Πνιηηηζκνχ κε ηέηιν: «Παξνρά ππεξεζηψλ θχιαμεο  ηνπ Ξελψλα ππνδνράο – θηινμελέαο 
γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο». 

- -Σελ ππ’ αξηζ. 795/31-5-2021  Απφθαζε ΑλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο. 

- -Σελ ππ’ αξηζ.318/28-5-2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο 
πεξέ δηελΫξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ππνβνιάο 
πξνζθνξψλ θαη θαζνξηζκνχ φξσλ ηεο δηαθάξπμεο γηα ηελ πινπνέεζε ηεο ππεξεζέαο κε 

ηέηιν: «Παξνρά ππεξεζηψλ  θχιαμεο  ηνπ μελψλα ππνδνράο – θηινμελέαο γπλαηθψλ 
ζπκΪησλ βέαο» 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

Ζ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη ε 16/6/2021 θαη ψξα 10:00 π.κ. 

Ζ δηαδηθαζέα ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο ζα θαηαρσξεζεέ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ). Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ 
αλέξρεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην 
ΚΖΜΓΖ ( άξζξν 121 παξ 1 Ν.4412/16 όπσο αληηθαη. κε ηε παξ 19 ηνπ άξζξνπ 43 Ν.4605/19 
Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο ζα θαηαρσξεζεέ θαη ζηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ 
Δ..Ζ.ΓΖ.. :  http://www.promitheus.gov.gr. 
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Πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζχκθσλα 
κε ην Ϊξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 (εκεξάζηεο εθεκεξέδεο ηνπ λνκνχ): «ΚαζεκεξηλΪ ΝΫα» θαη 
«Πξσηλφο ΜνξηΪο»                                                                                        

Ζ πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο) φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε 16 ηεο 
παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, ζα αλαξηεζεέ ζην δηαδέθηπν, ζηνλ 
ηζηφηνπνhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ). 
Ζ Γηαθάξπμε θαη ε κειΫηε ζα θαηαρσξεζνχλζην δηαδέθηπν, ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο, 
ζηε δηεχζπλζε (URL) : http://www.tripolis.gr/ ζηε δηαδξνκά : Γηαθεξχμεηο – Πξνθεξχμεηο. 

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Ζ δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ ΑλΪδνρν, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 
Ϊξζξν 4 ηνπ Ν. 3548/2007, φπσο πξνζηΫζεθε κε ην Ϊξζξν 46 ηνπ λ. 3801/2009. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο 
πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο  

β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο 
αλΪζεζεο, αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο. 
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο εέλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ ππ’ αξηζ. 6/26-5-2021 ΜειΫηε ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο Παηδεέαο θαη 
Αζιεηηζκνχ 

 ε παξνχζα Γηαθάξπμε (ΑΓΑΜ ....  ) κε ηα Παξαξηάκαηα ηεο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
κΫξνο απηάο  

 ην  ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο [ΣΔΤΓ] 
 νη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο 

ζρεηηθΪ κε ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ 

 ην ζρΫδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα ΠαξαξηάκαηΪ ηεο  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, εθηεινχληαη κε ηε 
ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ), 
κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο. 

Δπέζεο, ζα παξΫρεηαη ειεχζεξε, Ϊκεζε θαη πιάξεο πξφζβαζε ζηε  πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ θαη ηα 
ινηπΪ ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηελ  ηζηνζειέδα  ηνπ  Γάκνπ Σξέπνιεο, www.tripolis.gr 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ,  ην αξγφηεξν Ϋμε (6) 
εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληέζηνηρα ζην 
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηάκαηα παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλέζεσλ  ππνβΪιινληαη 
απφ εγγεγξακκΫλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεέο, δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ δηαζΫηνπλ 
ζρεηηθΪ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη 
απαξαέηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ην θεέκελν ησλ εξσηεκΪησλ εέλαη ειεθηξνληθΪ 

ππνγεγξακκΫλν. Αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλάζεσλ πνπ ππνβΪιινληαη εέηε κε Ϊιιν ηξφπν εέηε ην 
ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ εμεηΪδνληαη.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 
φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαέσλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξΫα Ϋγθαηξα δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκέα πνπ 
νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο. 

Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηάζεθαλ 
ά ησλ αιιαγψλ. 

 Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ 
πξνεηνηκαζέα θαηΪιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηεέηαη παξΪηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 
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2.1.4 Γιώζζα 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. Σπρφλ ελζηΪζεηο ά 
πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά 
ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα 
Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε 
ην λ. 1497/1984 (Α΄188).ΔηδηθΪ, ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο 
ζηελ ειιεληθά γιψζζα, επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο 
λνκνζεζέαο εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην 
Ϋγγξαθν.  

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε 
κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ 
εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 
ΔηδηθΪ, ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα 
επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο εέηε απφ 
πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν. 

ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα 
θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, 
επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - ΣΜΔΓΔ ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 
ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο 
επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη’ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ. 

Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη’ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: α) ηελ εκεξνκελέα 
Ϋθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο 
αλαγξΪθνληαη φια ηα παξαπΪλσ γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 
παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο 
θαη ηεο δηδάζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ, ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ 
θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο, η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο 
ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο, 
ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, πξνθεηκΫλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο 

1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ 
πξφζσπα θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη 
εγθαηεζηεκΫλα ζε: 

α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 
ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ 
ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΪμεσλ, δελ 
απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο 
επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηέζεηαη 
απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο),  εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, 
πνπ αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ δύν ρηιηάδσλ επξώ (2.000,00 €). 
ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ φξν 
φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ 
Ϋλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άηνη κΫρξη 23/7/2022, Ϊιισο ε 
πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ 
ηνλ πξνζθΫξνληα λα παξαηεέλεη, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνράο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
θαιάο εθηΫιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 . 
 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη, αλ ν πξνζθΫξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο, παξΫρεη ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο, πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 2.2.3 
Ϋσο 2.2.6, δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ 
πξνζΫιζεη εγθαέξσο γηα ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα  
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κεκνλσκΫλν θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ 
νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δηαθζνξΪο 
ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε 
λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα,  

γ) απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνέα θπξψζεθε 
κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ 
ηεο 13εο Ηνπλένπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ά 
εζηθά απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 
απηάο,  

ε) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, 
φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 
ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε 
ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο 
Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ 
ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην 
λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε 
ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ 
νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ.)θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ  
αθνξΪ θαη’ ειΪρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ 
θαη’ ειΪρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ ζηα κΫιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 
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ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΫσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθέσλ 
αθνξΪ 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.  α) Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ 
θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά 
δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ 
εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο  ά ηελ εζληθά λνκνζεζέα ά/θαη 

β) φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη 
αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 
αζθΪιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 
θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε. 

Γελ απνθιεέεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε 
θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ πξνζηέκσλ εέηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο.  

ά/θαη 

γ) ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά  γλσξέδεη ά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη Ϋρνπλ επηβιεζεέ 
ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο: αα) ηξεηο (3) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ 
απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο 
εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ ραξαθηεξέδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθά απφθαζε 
2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, σο «πςειάο» ά «πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο, νη 
νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο, ά ββ) δχν (2) πξΪμεηο 
επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα 
παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδάισηε εξγαζέα, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ 
αζξνηζηηθΪ απφ δχν (2) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξΫπεη λα Ϋρνπλ 
απνθηάζεη ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ.  

2.2.3.3. Καη’ εμαέξεζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε 
ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.2, ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν κηθξΪ πνζΪ ησλ θφξσλ ά 
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ ά φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 
φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν 
δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 
λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο.  
2.2.3.4. Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο:  

(α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016,  
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(β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηειεέ 
ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ 
βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κέα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 
πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα 
εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε 
ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο,  

(γ)εΪλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξΪθνπ 3β ηνπ Ϊξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ε αλαζΫηνπζα αξρά 
δηαζΫηεη επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
ζπλάςε ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
 

δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 
δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα νξηδφκελα 
ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο 
απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ 
θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.8.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ 
αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη εμ ακειεέαο 
παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ 
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,  

(ζ)ΔΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη, κε θαηΪιιεια κΫζα, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη 
δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΪ ηνπ. 
 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 
ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ 
γεγνλόηνο.  

Δηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ θύιαμεο σο ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα 
λννύληαη, ηδίσο, νη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 
3863/2010.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κηα εθ 
ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκΫλα ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ 
ιεηηνπξγέαο. 
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2.2.3.5. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ πξΪμεσλ ά 
παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.6.Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο 
παξαγξΪθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα πξνθεηκΫλνπ λα απνδεέμεη 
φηη ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν 
ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθΪζαξζε). ΔΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ επαξθά, ν ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κΫηξα πνπ 
ιακβΪλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 
ηδηαέηεξεο πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κΫηξα θξηζνχλ 
αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο. Οηθνλνκηθφο 
θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε ηειεζέδηθε απφθαζε, ζε 
εζληθφ επέπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο 
δελ κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 
νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ θαηΪ ηελ 
πξνεγνχκελε παξΪγξαθν εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ 
λ. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζηνλ νπνέν Ϋρεη επηβιεζεέ, κε ηελ θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε ηνπ 
Ϊξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιεέεηαη απηνδέθαηα θαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο,  πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
απαηηεέηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ησλ πξνο παξνρά 
ππεξεζηψλ, άηνη ππεξεζέεο θχιαμεο. 
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 
απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη 
ζην θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο ηνπο ά λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε νξέδεηαη ζην 
ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη 
λα δηαζΫηνπλ εηδηθά Ϋγθξηζε ά λα εέλαη κΫιε  ζπγθεθξηκΫλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα 
παξΪζρνπλ ηε ζρεηηθά ππεξεζέα ζηε ρψξα θαηαγσγάο ηνπο, ε αλαζΫηνπζα  αξρά κπνξεέ λα ηνπο 
δεηεέ λα απνδεέμνπλ  φηη δηαζΫηνπλ ηελ Ϋγθξηζε απηά  ά φηη εέλαη κΫιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ άλα 
ηνπο θαιΫζεη λα πξνβνχλ ζε Ϋλνξθε δάισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξΪθνπ ζρεηηθΪ κε ηελ Ϊζθεζε 
ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ επαγγΫικαηνο. 
ηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο κΫινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξάζεη ζηε Γ, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ 
δελ εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο 
κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, απαηηεέηαη λα εέλαη 
εγγεγξακκΫλνη ζε αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα. 
ΔπηπιΫνλ, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο, πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, απαηηεέηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ησλ 
πξνο παξνρά ππεξεζηψλ, άηνη, λα δηαζΫηνπλ ζε ηζρχ Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο απφ ην Τπνπξγεέν Γεκνζέαο 
ΣΪμεσο (ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ν. 2518/1997 (ΦΔΚ Α 164) «ΠξνυπνζΫζεηο 
ιεηηνπξγέαο ηδησηηθψλ επηρεηξάζεσλ παξνράο ππεξεζηψλ αζθαιεέαο. Πξνζφληα θαη ππνρξεψζεηο 
ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο απηφο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ απφ ην Ν. 3206/2003  
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(ΦΔΚ Α 298) θαη ηνλ Ν. 3707/2008, φπσο ηζρχνπλ. Γηα αιινδαπΫο επηρεηξάζεηο απαηηεέηαη 
αληέζηνηρε Ϊδεηα ζε ηζρχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ηνπο. 
Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζα πξΫπεη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν, εθφζνλ, θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, απαηηεέηαη ε εγγξαθά ηνπο γηα ηελ 
ππφ αλΪζεζε ππεξεζέα. 
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ κΫζν γεληθφ εηάζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ εηψλ, έζν ά 
κεγαιχηεξν ηεο πξνυπνινγηζζεέζαο αμέαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 
ΦΠΑ.  
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηεέηαη: 
α) θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ εηψλ λα Ϋρνπλ εθηειΫζεη κέα (1) ηνπιΪρηζηνλ 
ζχκβαζε παξνράο ππεξεζηψλ θχιαμεο. 
β) λα δηαζΫηνπλ ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ην νπνέν λα εέλαη θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν, ψζηε 

λα αληηκεησπέδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πηζαλΫο απεηιΫο. 

γ) λα Ϋρνπλ βαζηθΫο γλψζεηο ζεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ππξαζθΪιεηα, ππξφζβεζε, Ϊκεζε 
αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ά δηαξξνά λεξνχ θαη παξνρά πξψησλ βνεζεηψλ. 
δ) λα δηαζΫηνπλ ηελ ζρεηηθά Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. 
 
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  
 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο νθεέινπλ λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε: 

Α) χζηεκα Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2015 

Β) χζηεκα Γηαρεέξηζεο Τγεέαο & ΑζθΪιεηαο ζηελ εξγαζέαISO 45001:2018 

Γ) χζηεκα Γηαρεέξηζεο ΑζθΪιεηαο Πιεξνθνξηψλ ISO 27001:2013  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ, φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα ζρεηηθΪ κε ηελ ηερληθά θαη 
επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6), λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, 
αζρΫησο ηεο λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξέπησζε απηά, απνδεηθλχνπλ φηη 
ζα Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθάο δΫζκεπζεο 
ησλ θνξΫσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδνληαη.  

ΔηδηθΪ, φζνλ αθνξΪ ζηα θξηηάξηα επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο ηέηινπο 
ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα πνπ νξέδνληαη ζηελ πεξέπησζε ζη΄ ηνπ ΜΫξνπο ΗΗ ηνπ 
Παξαξηάκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ά κε ηελ ζρεηηθά επαγγεικαηηθά 
εκπεηξέα, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο, κπνξνχλ λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, κφλν, εΪλ 
νη ηειεπηαένη ζα εθηειΫζνπλ ηηο εξγαζέεο ά ηηο ππεξεζέεο γηα ηηο νπνέεο απαηηνχληαη νη 
ζπγθεθξηκΫλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα 
πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθάξπμε νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 
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επΪξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνέ θνξεέο θαη απηνέ ζηνπο νπνένπο ζηεξέδνληαη εέλαη απφ θνηλνχ 
ππεχζπλνη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Τπφ ηνπο έδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κπνξνχλ λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ϋλσζε ά Ϊιισλ θνξΫσλ. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 

Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη ζε κέα 
απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ησλ 
παξαγξΪθσλ 2.2.4,2.2.5 θαη 2.2.6 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο 
ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε 
ηνεπηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠαξΪξηεκα IΗ, ην νπνέν απνηειεέ ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε 
δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηέδεηαη απφ ηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο βΪζεη ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ ηνπ 
Παξαξηάκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 
πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηεο Καηεπζπληάξηαο Οδεγέαο 15/2016 
(ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά εέλαη αλαξηεκΫλν ζηελ ηζηνζειέδα 
ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

Σν ΣΔΤΓ κπνξεέ λα ππνγξΪθεηαη Ϋσο δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα θπζηθΪ πξφζσπα 
εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά Ϋρνπλ 
εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ, ππνβΪιιεηαη Ϋλα ΣππνπνηεκΫλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνέν ππνγξΪθεηαη, ην νπνέν εέλαη δπλαηφ λα θΫξεηκφλν 

ηελ ππνγξαθά ηνπ θαηΪ πεξέπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα σο  πξνθαηαξθηηθά 
απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.3.1ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρνπλ εμνπζέα 
εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα λνεέηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ 
ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο 
ά ην αξκνδέσο εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα 
δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γάισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο 
ηνπο, φπσο νξέδνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.7, θξέλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο 
πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.7. ηεο παξνχζαο, νη θνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
νπνέσλ ζηεξέδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ 
ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ 
θξηηάξηα επηινγάο θαηΪ πεξέπησζε (παξΪγξαθνη 2.2.4-2.2.7). 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνένπ 
ζηεξέδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαένο δελ πιεξνέ ην ζρεηηθφ θξηηάξην επηινγάο ά γηα ηνλ νπνέν 
ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ 
ζηνηρεέα, αλ θαη ζην κΫηξν πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ 
ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο εζληθφ κεηξψν 
ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά 
ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Ζ δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη ζην 
ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 . 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά 
πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 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 ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ: 

α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ά, 
ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ 
θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο 
ηξεηο (3) κάλεο απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. Ζ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο 
αθνξΪ θαη ζηα κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ 
θνξΫα ά ζηα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ 
θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξέπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο , πνπ λα εέλαη ελ ηζρχ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο 
ηνπ, Ϊιισο, ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ αλαθΫξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ έσο 
ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ.  

ΔηδηθΪ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3α πΫξαλ ηνπ σο Ϊλσ πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβΪιιεηαη 
ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε 
ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ γηα ηελ αζΫηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ 
θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα, ηα πηζηνπνηεηηθΪ φηη δελ 
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά φηη δελ Ϋρνπλ 
ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, εθδέδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα. Σν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε 
δηθαζηηθά απφθαζε εθδέδεηαη απφ ην νηθεέν Πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ην δε 
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε απφθαζε ησλ εηαέξσλ εθδέδεηαη απφ ην 
Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, σο θΪζε θνξΪ ηζρχνπλ. Σα θπζηθΪ πξφζσπα 
(αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο) δελπξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξέ κε ζΫζεσο ζε εθθαζΪξηζε. 
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Ζ κε αλαζηνιά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, γηα ηνπο 
εγθαηεζηεκΫλνπο ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνχο θνξεέο απνδεηθλχεηαη κΫζσ ηεο ειεθηξνληθάο 
πιαηθφξκαο ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ Δζφδσλ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 
Πξνγ/κνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρΫζεσλ, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο 
(3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ απφ ην νπνέν λα πξνθχπηνπλ νη πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ 
πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δπν (2) εηψλ πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο. ΜΫρξη λα θαηαζηεέ εθηθηά ε 
Ϋθδνζεηνπ αλσηΫξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζέζηαηαη απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξΫα, ρσξέο λα απαηηεέηαη επέζεκε δάισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθΪ κε ηελ Ϋθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ ά φπνπ 
ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο 
παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α θαη β  θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ην 
Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά 
ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 
εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε ζηελ νπνέα 
αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ά φηη ηα 
Ϋγγξαθα απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 
2.2.3.2πεξ.α΄ θαη β΄  θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4. Οη επέζεκεο δειψζεηο 
θαζέζηαληαη δηαζΫζηκεο κΫζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξένπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ Ϊξζξνπ 
81 ηνπ λ. 4412/2016. 
δ) Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν ιφγνη 
απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.8. ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη δελ Ϋρεη 
εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2.Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε 
επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ 
επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ 
εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 
Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε 
εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεέ 
ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, 
ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 
εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε 
δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην νηθεέν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ζηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 
2.2.4 (απόδεημε θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο) γίλνληαη 
απνδεθηά, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή 
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ηνπο, εθηόο αλ, ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο απηώλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξόλν 
ηζρύνο 

ΔπηπιΫνλ, ζε ηζρχ Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο απφ ην Τπνπξγεέν Γεκνζέαο ΣΪμεσο (ζχκθσλα κε ηηο 
πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ν. 2518/1997 (ΦΔΚ Α 164) «ΠξνυπνζΫζεηο ιεηηνπξγέαο ηδησηηθψλ επηρεηξάζεσλ 
παξνράο ππεξεζηψλ αζθαιεέαο. Πξνζφληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαη Ϊιιεο 
δηαηΪμεηο», φπσο απηφο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ απφ ην Ν. 3206/2003 ( ΦΔΚ Α 298) θαη ηνλ Ν. 
3707/2008,φπσο ηζρχνπλ. Γηα αιινδαπΫο επηρεηξάζεηο απαηηεέηαη αληέζηνηρε Ϊδεηα ζε ηζρχ ηεο 
ρψξαο θαηαγσγάο ηνπο. 
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο 
πξνζθνκέδνπλ: α. ζηνηρεέα πξνυπεξεζέαο ζην παξφλ αληηθεέκελν (π.ρ. πξνεγνχκελεο ζπλαθεέο 
ζπκβΪζεηο θ.α.) θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαέσλ εηψλ ά θαη ζηνηρεέα ζπλαθψλ ζπκβΪζεσλ 
πνπ εθηειΫζζεθαλ πξηλ απφ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα θαη 

β) ηνλ αξηζκφ  ησλ εξγαδνκΫλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, ηηο εκΫξεο θαη ψξεο εξγαζέαο, ηε 
ζπιινγηθά ζχκβαζε εξγαζέαο ζηελ νπνέα ηπρφλ ππΪγνληαη νη εξγαδφκελνη κε ηηο αλΪινγεο  
εηδηθφηεηεο  

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
εέλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, λα δειψλεη ηελ 
εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιΫο ηεο ζε αξκφδηα αξρά (πρ ΓΔΜΖ)πξνζθνκέδεη ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνέν πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ.  ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηα θαηΪ πεξέπησζε 
λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΪ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, 
ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξέπησζε Α.Δ., θιπ., αλΪινγα κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ  
νηθνλνκηθνχ θνξΫα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηά 
πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΜΖ), αξθεέ ε 
ππνβνιά απηνχ, εθφζνλ Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. ηηο ινηπΫο 
πεξηπηψζεηο ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο 
θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, θιπ., αλΪινγα κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπο. 

Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηΪ ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο 
εγθαηΪζηαζεο, απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιΫπνληαη, ππεχζπλε δάισζε  ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνέα απνδεηθλχνληαη ηα αλσηΫξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, 
κεηαβνιΫο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

Οη σο Ϊλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γέλνληαη απνδεθηΫο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε 
ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, φιεο 
νη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 
εηαηξέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα 
ππνγξαθάο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 
ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.5. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο, πνπ πξνβιΫπνληαη 
απφ ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο εζληθΫο δηαηΪμεηο ά δηαζΫηνπλ πηζηνπνέεζε απφ νξγαληζκνχο 
πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ πξφηππα πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ 
Παξαξηάκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο 
αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ 
πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο.  
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ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε εγγξαθά ησλ ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε θαη ε θαηΪηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 
θαηΪινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ά ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, ζπληζηΪ ηεθκάξην θαηαιιειφιεηαο 
φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο επηινγάο, ηηο νπνέεο θαιχπηεη ν επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην 
πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΪζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ηνπο.  

Β.6. ΔηδηθΪ γηα ηηο ζπκβΪζεηο παξνράο ππεξεζηψλ θχιαμεο: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, 
ππνβάιιεη γξαπηό αίηεκα πξνο ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηνπ ώκαηνο 
Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ, από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ όιεο νη 
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςήθησλ εξγνιάβσλ.  
 

Σν πηζηνπνηεηηθό απνζηέιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ 
ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ε αλαζέηνπζα 
αξρή δηθαηνύηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο. 
β) γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνράο 
Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ά/θαη Φχιαμεο» νη εηαηξεέεο παξνράο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ά/θαη 
θχιαμεο πξνζθνκέδνπλ ππνρξεσηηθΪ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ 
ζπκβνιαηνγξΪθνπ, πεξέ κε επηβνιάο ζε βΪξνο ηνπο πξΪμεο επηβνιάο πξνζηέκνπ γηα παξαβηΪζεηο 
ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο «πςειάο» ά «πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο. 

Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα 
παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ 
Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.8.ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ 
θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.7 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ηνπο 
αλαγθαένπο πφξνπο, πξνζθνκέδεη, ηδέσο, ζρεηηθά Ϋγγξαθε δΫζκεπζε ησλ θνξΫσλ απηψλ γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ  
βΪζεη ηηκάο  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Α. Ζ Σερληθά ΠξνζθνξΪ ππνβΪιιεηαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζην ππ’ αξηζ. IV 

ΠαξΪξηεκα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 
Β. Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ππνβΪιιεηαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζην ππ’ αξηζ. I 

ΠαξΪξηεκα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.  

Γελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο. 
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Ζ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ 
ςεθηαθΪ εέηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ 
ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε 
θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε 
κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

2.4.2.1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο 
δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη 
ψξα, πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε (παξΪγξαθνο1.5), ζηελ Διιεληθά Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ 
θΪθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016, ηδέσο Ϊξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθά 
Απφθαζε κε αξηζκ. 56902/215/19-5-2017 (Β΄1924) «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο 
ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ 
εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά πνπ 
ππνζηεξέδεηαη απφ εγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνέν ρνξεγάζεθε απφ Ϋλαλ εγθεθξηκΫλν πΪξνρν 
ππεξεζηψλ πηζηνπνέεζεο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ θαηΪινγν εκπέζηεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη 
ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο  
 

δηαηΪμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα 
εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr) 
αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζέα εγγξαθάο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο έδηαο Τ.Α.  
Δπηζεκαέλεηαη φηη, νη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε λα ππνγξΪθνπλ ηα 
δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, κε ρξάζε πξνεγκΫλεο ειεθηξνληθάο 
ππνγξαθάο, αιιΪ κπνξεέ λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδάπνηε Ϊιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ 
ζηε ρψξα πξνΫιεπζάο ηνπο δελ εέλαη ππνρξεσηηθά ε ρξάζε πξνεγκΫλεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο ζε 
δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο ε αέηεζε ζπκκεηνράο 
ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη ζηελ ρψξα πξνΫιεπζεο δελ 
πξνβιΫπεηαη ε ρξάζε  πξνεγκΫλεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο ά φηη ζηελ ρψξα πξνΫιεπζεο δελ εέλαη 
ππνρξεσηηθά ε ρξάζε πξνεγκΫλεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο γηα ηελ ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο 
ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. Ζ ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ θΫξεη ππνγξαθά 
Ϋσο θαη δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ.  
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ 
ζπζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Ϊξζξν 6 ηεο σο Ϊλσ Τπνπξγηθάο Απφθαζεο. 

ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ ΔΖΓΖ, 
ε αλαζΫηνπζα αξρά ζα ξπζκέζεη ηα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθά αλαθνέλσζά ηεο. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –ΣερληθήΠξνζθνξά», ζηνλ 
νπνέν πεξηιακβΪλνληαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ  
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνέν  πεξηιακβΪλεηαη ε 
νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ηα, θαηΪ πεξέπησζε, απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθΪ.  

Απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζεκαέλνληαη κε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο ηα ζηνηρεέα 
εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
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Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο 
εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη 
ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο, πνπ επηβΪιινπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 

Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδαο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζπληΪζζνπλ ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο πξνζθνξΪ 
ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληέζηνηρεο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ ζπλΫρεηα ην 
ζχζηεκα παξΪγεη ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηα νπνέα ππνγξΪθνληα ςεθηαθΪ θαη 
ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα.  Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά 
θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ pdf (ην νπνέν ζα ππνγξαθεέ 
ειεθηξνληθΪ) πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα 
θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ λΫνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf]  

2.4.2.5. Ο ρξάζηεο - νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνβΪιιεη ηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο κΫζσ ηνπ 
πζηάκαηνο, φπσο πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ: 

Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηε δηαδηθαζέα 
ππνβΪιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεέσλ ηχπνπ pdf θαη εθφζνλ Ϋρνπλ 
ζπληαρζεέ/παξαρζεέ απφ ηνλ έδην, θΫξνπλ εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά 
πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε ρξάζε εγθεθξηκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξέο λα απαηηεέηαη 
ζεψξεζε γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξζΫλησλ ζηελ ηειεπηαέα 
ππνπαξΪγξαθν ηεο παξαγξΪθνπ 2.4.2.1 ηνπ παξφληνο γηα ηνπο αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεέο. 

Απφ ην χζηεκα εθδέδεηαη ειεθηξνληθά απφδεημε ππνβνιάο πξνζθνξΪο, ε φπνηα απνζηΫιιεηαη 
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα κε κάλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ. 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξΪ ππνβΪιινληαη ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα, απηΪ γέλνληαη απνδεθηΪ 
εέηε θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α’ 94), εέηε θαη ζε απιά θσηνηππέα, 
εθφζνλ ζπλππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε, ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε αθξέβεηΪ ηνπο θαη ε νπνέα 
θΫξεη ππνγξαθά κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

Δληφο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά ησλ σο Ϊλσ ζηνηρεέσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκέδνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, 
ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα ζηνηρεέα ηεο ειεθηξνληθάο  πξνζθνξΪο ηα νπνέα 
απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθά ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. ΣΫηνηα ζηνηρεέα 
θαη δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη ελδεηθηηθΪ ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, ηα πξσηφηππα Ϋγγξαθα ηα 
νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ηδησηηθνχο θνξεέο θαη δελ θΫξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα 
Ϋγγξαθα πνπ θΫξνπλ ηε θξαγέδα ηεο ΥΪγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε κνξθά 
ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθΪ 
θπιιΪδηα θαη φζα πξνβιΫπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξεέο ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη ζε 
αληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα δεηεέ  απφ πξνζθΫξνληεο θαη ππνςάθηνπο ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ 
ζεκεέν θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε εχινγε 
πξνζεζκέα φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα  πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη ειεθηξνληθΪ,  φηαλ 
απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο. 

Όινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνηνχ πξνβνχλ ζηελ θαηΪξηηζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, 
λα κειεηάζνπλ ηα Ϋγγξαθα (newsletters) ΔηδηθΫο ηερληθΫο απαηηάζεηο γηα ηε ρξάζε ηνπ ΔΖΓΖ 
Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο ά/θαη ΚΖΜΓΖ θαη Οδεγέεο Οξζάο Τπνβνιάο Πξνζθνξψλ, ηα νπνέα 
Ϋρνπλ αλαξηεζεέ απφ ηε Γηεχζπλζε Γηαρεέξηζεο, ΑλΪπηπμεο θαη Τπνζηάξημεο ΔΖΓΖ ζηε 
Γηαδηθηπαθά Πχιε «Πξνκεζεχο» www.promitheus.gov.gr, θαη ζηα νπνέα αλαθΫξνληαη 
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πξνηεηλφκελνη θπιινκεηξεηΫο γηα ηε ρξάζε ηνπ πζηάκαηνο θαη γέλεηαη εθηελάο αλαθνξΪ ηφζν γηα 
ηελ νξζά ππνβνιά πξνζθνξΪο φζν θαη ηελ αληηκεηψπηζε/επέιπζε ελδερφκελσλ ηερληθψλ 
δεηεκΪησλ ά/θαη ζθαικΪησλ θαηΪ ηηο πξνζπΪζεηεο ππνβνιάο απηάο. 
εκεηψλεηαη φηη, ε ππνζηάξημε ησλ Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ γηα ην ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη 
Τπεξεζέεο παξΫρεηαη κΫζσ eMail: vendor.esidis@eprocurement.gov.gr θαη κΫζσ Skype: 

ΔΖΓΖ_NEPPS_Promitheus_HelpDesk. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθά 
δηαδηθαζέα πεξηιακβΪλνπλ: 

α) Tν ηππνπνηεκΫλν Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 
Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.8.1. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. Οη 
πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνέν Ϋρεη αλαξηεζεέ, θαη ζε 
επεμεξγΪζηκε κνξθά αξρεένπ doc, ζηε δηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ 
θαη απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο δηαθάξπμεο (ΠαξΪξηεκα II), 

β) εγγχεζε ζπκκεηνράο, ζχκθσλα κε ηo Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 ηηο παξαγξΪθνπο 2.1.5 θαη 
2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ην Σ.Δ.Τ.Γ. γηα 
θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
2.4.3.2. Σερληθή Πξνζθνξά 

H ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ 
ηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζηε πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην ΠαξΪξηεκα 
IV ΜΔΛΔΣΖ ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο, θαη ζην Ϊξζξν 2.2.9.2 ηεο Γηαθάξπμεο πεξηγξΪθνληαο 
αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκΫλεο απαηηάζεηο θαη πξνδηαγξαθΫο πιεξνχληαη.  

ΠεξηιακβΪλεη ηδέσο ηα Ϋγγξαθα  θαη δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα αμηνινγεζεέ ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο. Οη νηθνλνκηθνέ 
θνξεέο αλαθΫξνπλ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ππφ κνξθά 
ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλνπλ. 

Ζ ηερληθά πξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ 

ζπζηάκαηνο. Αθνινχζσο, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά pdf, ην 
νπνέν ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα.  
Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ 
παξαγφκελνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε 
πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ  κάλπκα  θαη ν  πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ λΫνπ 
ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf. Δθφζνλ νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο δελ Ϋρνπλ απνηππσζεέ ζην ζχλνιφ 
ηνπο ζηηο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο, ν πξνζθΫξσλ επηζπλΪπηεη ςεθηαθΪ  
ππνγεγξακκΫλα ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα.  
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο  αλαθΫξνπλ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο  πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ππφ 
κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο,θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο  πνπ πξνηεέλνπλ. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη κε βΪζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηάξην 
αλΪζεζεο (ηηκή),ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΠαξΪξηεκα I ηεο δηαθάξπμεο:  

Ζ ηηκά ηεο παξερφκελεο ππεξεζέαο δέλεηαη  ζε επξψ αλΪ κνλΪδα. 
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[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεέ λα απνηππσζεέ αλαιπηηθΪ ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, ν 
πξνζθΫξσλ ζα επηζπλΪςεη ζηνλ (ππν)θΪθειιν “νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ” ηελ ειεθηξνληθά 
νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε θαη ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα  ζε κνξθά 
pdf.] 

ηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε 
ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ην εθΪζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΫξσ ηηκάο ζα ππνινγέδεηαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο: α) δελ δέλεηαη ηηκά ζε ΔΤΡΧ ά πνπ 
θαζνξέδεηαη  ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξέδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζηνλ 
παξΪξηεκα I ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο αλαθΫξνπλ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ππφ 
κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλνπλ, κε ππνρξΫσζε 
πιάξνπο αλαθνξΪο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ζηνηρεέσλ θαη ην εέδνο ηεο δΫζκεπζεο, πνπ επηζπκνχλ 
σο ειΪρηζην απνδεηθηηθφ κΫζν ηεο κεηαμχ ηνπο ζρΫζεο. 

Οη ζπκκεηΫρνπζεο εηαηξεέεο παξνράο ππεξεζηψλ θχιαμεο (εξγνιΪβνη), επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, 
ππνρξενχληαη λα αλαθΫξνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εθηφο ησλ Ϊιισλ, ηα εμάο: 
Α) ζηνηρεέα α΄ Ϋσο ε΄ ηνπ Ϊξζξνπ 68 παξ.1 ηνπ λφκνπ 3863/2010 ΦΔΚ 115Α/ 15-7-2010), φπσο 

Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ  κε ην Ϊξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/13 (ΦΔΚ 88/18-4-2013) 

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκΫλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Ϋξγν. 

β) Σηο εκΫξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζέαο. 

γ) Σε ζπιινγηθά ζχκβαζε εξγαζέαο ζηελ νπνέα ηπρφλ ππΪγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκΫλνπ πνζνχ πνπ αθνξΪ ηηο πΪζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρΫο απηψλ 
ησλ εξγαδνκΫλσλ. 

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βΪζε ηα πξνυπνινγηζζΫληα πνζΪ. 

Σα αλσηΫξσ ζηνηρεέα, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, εμεηδηθεχνληαη ζε ρσξηζηφ θεθΪιαην ηεο πξνζθνξΪο 
ηνπο. Δπέζεο ζα δειψλνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα θαη κε Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ 
Ν.1599/1986. 

Β) χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ λφκνπ 3863/2010 ΦΔΚ 115Α/ 15-7-2010), φπσο Ϋρεη 
ηξνπνπνηεζεέ  κε ην Ϊξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/13 (ΦΔΚ 88/18-4-2013) ζε ρσξηζηό θεθάιαην ηεο 
πξνζθνξΪο ηνπο ζα πεξηιακβΪλεηαη ν εηδηθφο φξνο «γηα ηελ εθαξκνγά  ησλ δηαηΪμεσλ  ηεο 
εξγαηηθάο θαη αζθαιηζηηθάο  λνκνζεζέαο θαη ηεο λνκνζεζέαο  πεξέ πγεέαο ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη 
πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ» ην νπνέν ζα δειψλεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα θαη 
κεΤπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/1986. 

ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, νη ζπκκεηΫρνληεο,  πξΫπεη λα ππνινγέδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ 
θφζηνπο παξνράο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαισζέκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θΫξδνπο θαη ησλ 
λφκηκσλ ππΫξ Γεκνζένπ θαη ηξέησλ θξαηάζεσλ. ΔπηπξνζζΫησο, ππνρξενχληαη λα επηζπλΪπηνπλ 
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ζηελ πξνζθνξΪ αληέγξαθν ηεο ζπιινγηθάο ζχκβαζεο εξγαζέαο ζηελ νπνέα ηπρφλ ππΪγνληαη νη 
εξγαδφκελνη. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα δηΪζηεκα 
δώδεθα (12) κελώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ΠξνζθνξΪ, ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν απνξξέπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, κε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο 
ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν  

2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο Ϊλσ 
αξρηθά δηΪξθεηα. 

ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα 
απνηειΫζκαηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ 
πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε 
νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ 
ηελ πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ 
αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε 
δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ 
νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 

ε πεξέπησζε πνπ ιάμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεέ παξΪηαζε ηεο 
πξνζθνξΪο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο, εθφζνλ ε εθηΫιεζε ηεο 
ζχκβαζεο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, λα δεηάζεη εθ ησλ πζηΫξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο εέηε φρη. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ: 

α) ε νπνέα δελ ππνβΪιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη πην 
πΪλσ θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 (Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 
(Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθΫινπ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο 
ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. 
(ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪικαηα, εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη 
ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά εθφζνλ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ 
απνθαηαζηαζεέ θαηΪ ηελ απνζαθάληζε θαη ηελ ζπκπιάξσζά ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 
3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζχκθσλα 
κε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ, ε νπνέα δελ πιεξνέ ηηο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη 
ζην Ϊξζξν 2.4.4 ηεο παξνχζαο  

ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα, πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξΫο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 

21PROC008690740 2021-05-31



 

 

Σελίδα 27 

παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ κΫιε, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ 
ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε σο κΫιε ελψζεσλ,  

δ) ε νπνέα εέλαη ππφ αέξεζε, 

ε) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο, 

ζ) ε νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο 
παξνχζεο δηαθάξπμεο θαη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο 
ζχκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο (Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ), πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο 
ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ Ν. 4412/2016, 
αθνινπζψληαο ηα εμάο ζηΪδηα: 

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά 
ΠξνζθνξΪ» ηΫζζεξηο (4) εξγΪζηκεο εκΫξεο κεηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα πξνζθνξψλ 
θαη ψξα 10:00 πκ. 

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», θαηΪ ηελ 
εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά. 

Με ηελ απνζθξΪγηζε ησλ σο Ϊλσ θαθΫισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 
3.1.2 ηεο παξνχζαο, θΪζε πξνζθΫξσλ πνπ ζπλερέδεη ζε επφκελν ζηΪδην απνθηΪ πξφζβαζε ζηηο 
ινηπΫο πξνζθνξΫο θαη ηα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθεέλσλ 
ηεο θΪζε πξνζθνξΪο πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο εκπηζηεπηηθΫο. 
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα θαιΫζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα ζπκπιεξψζνπλ ά λα 
δηεπθξηλέζνπλ ηα Ϋγγξαθα ά δηθαηνινγεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ, ά λα δηεπθξηλέζνπλ ην 
πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο ά νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 
πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην χζηεκα νξγΪλσλ ηεο, 
εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεέ φζνπο ππΫβαιαλ πξνζθνξΫο, θαζψο θαη ηα 
ππνβιεζΫληα απηψλ δηθαηνινγεηηθΪ θαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην 
νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηα κΫιε ηνπ νξγΪλνπ. 

β) ζηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο Ϋθξηλε πιάξε. Ζ 
αμηνιφγεζε γέλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο  θαη ζπληΪζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ 
απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηάζεηο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρά φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληέζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηΫξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεέ λα 
ζπληΪζζεηαη εληαέν πξαθηηθφ,  ην νπνέν θνηλνπνηεέηαη απφ ην σο Ϊλσ φξγαλν, κΫζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», κφλν ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πξνθεηκΫλνπ ε ηειεπηαέα λα 
νξέζεη ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ηνπ (ππν)θαθΫινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, απνζθξαγέδνληαη, θαηΪ ηελ 
εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφζθιεζε νη  θάθεινη όισλ ησλ ππνβιεζεηζώλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηηο ηερληθΫο πξνζθνξΫο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο Ϋθξηλε 
πιάξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην  

21PROC008690740 2021-05-31



 

 

Σελίδα 29 

 

νπνέν εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά απφξξηςά ηνπο, ηελ θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη 
ηελ αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηεέηαη απφ ην σο Ϊλσ 
φξγαλν, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο Ϋγθξηζε. 

ΔΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζΫηνπζα αξρά απαηηεέ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα εμεγάζνπλ ηελ ηηκά ά ην θφζηνο πνπ 
πξνηεέλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο, θαηΪ αλψηαην φξην δΫθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ πεξέπησζε απηά εθαξκφδνληαη ηα 
Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξέπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν κε θιάξσζε 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ 
ηεο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 
πξνζθνξΫο.   

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξώλνληαη 
ηα απνηειέζκαηα  όισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 
πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, 

καδί κε αληίγξαθν ησλ αληηζηνίρσλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ 
πξνζθνξώλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ. 
Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 
άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ. 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά ειεθηξνληθά  
πξφζθιεζε, κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο ζηνλ πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε 
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), θαη ηνλ θαιεέ λα ππνβΪιεη εληφο πξνζεζκέαο, δΫθα (10) 
εκεξψλαπφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο  εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ά αληέγξαθα πνπ 
εθδέδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.8.2. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, σο 
απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο 
δηαθάξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4 
- 2.2.8  απηάο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθΪ, ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), 
ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο, ζε κνξθά αξρεέσλ pdf θαη πξνζθνκέδνληαη θαηΪ πεξέπησζε 
απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο  ηνπο, θαηΪ ηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 94). ΔηδηθΪ ηα απνδεηθηηθΪ, ηα νπνέα απνηεινχλ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα, 
κπνξεέ λα γέλνληαη απνδεθηΪ θαη ζε απιά θσηνηππέα, εθφζνλ ζπλππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε 
ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε αθξέβεηΪ ηνπο θαη ε νπνέα πξΫπεη λα Ϋρεη ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ 
θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Όηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ 
έδην θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά.  

Με ηελ παξαιαβά ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδέδεη επηβεβαέσζε ηεο παξαιαβάο 
ηνπο θαη απνζηΫιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κάλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε 
θαηαθχξσζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ 
ππoβιάζεθαλ, θαη ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο ππνβΪιεη εληφο ηεο πξνζεζκέαο ηεο παξ. 5.3 ηνπ  
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παξφληνο, αέηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο 
ππνβνιάο, ην νπνέν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα απφ ηα νπνέα λα απνδεηθλχεηαη φηη Ϋρεη 
αηηεζεέ ηελ ρνξάγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα 
ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεέ γηα ηελ ρνξάγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
απφ ηηο αξκφδηεο αξρΫο 

Σν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά δεηάζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ά αηηάζεσλ ζπκκεηνράο θαη 
πξηλ ην ζηΪδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ. 5 εδαθ. α’ ηνπ λ. 
4412/2016, ηεξνπκΫλσλ ησλ αξρψλ ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο δηαθΪλεηαο. 

Όζνη δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηΫζεθαλ. 

Απνξξέπηεηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο 
επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ 
δηαδηθαζέαο, εΪλ: 

i) θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ 
δειψζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ. εέλαη ςεπδά ά αλαθξηβά  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά 
αληέγξαθα ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ά  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 
Ϋσο 2.2.8 (θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο 
ζηηο πξνϋπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο είρε δειώζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ. 
φηη πιεξνέ, νη νπνέεο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε κεηΪ ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα 
ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
(νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ.  

Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ή δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα 
ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ή δελ απνδεέμεη φηη πιεξνέ ηα θξηηάξηα 
πνηνηηθάο επηινγάο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 -2.2.8ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ε 
δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 
απφ ηελ Δπηηξνπά ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνέν αλαγξΪθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιάξσζε 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηΪ ηα νξηδφκελα αλσηΫξσθαη ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζην απνθαηλφκελν 
φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα ηε ιάςε απφθαζεο εέηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εέηε 
γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο εέηε γηα ηελ θάξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  

Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο Δπηηξνπάο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα πνπ 
δελ Ϋρεη απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ 
ζπζηάκαηνο. 
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Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξΪγεη ηα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηΪ ηεο, εθφζνλ ε αλαζΫηνπζα αξρά 
δελ ηελ θνηλνπνέεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθΫξνληεο πνπ δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ. Σα Ϋλλνκα 
απνηειΫζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδέσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επΫξρνληαη εθφζνλ 
ζπληξΫμνπλ ζσξεπηηθΪ ηα εμάο: 

α) παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ά ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο, 
παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη 
ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεέ απφθαζε επέ 
ηεο αέηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξάγεζεο πξνζσξηλάο δηαηαγάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016, 
 

β) νινθιεξσζεέ επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφοΫιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, ζχκθσλα κε ηα 
Ϊξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηεέηαη,  
γ) νινθιεξσζεέ επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο Ϋιεγρνο απφ ηελ Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ΠεξηθΫξεηαο Πεινπνλλάζνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 

Ϊξζξα39-42 ηεο κε αξ. πξση.137675/EΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΔΚ Β 5968/31-12-2018) 

Τπνπξγηθάο Απφθαζεο,  
θαη  
δ) θνηλνπνηεζεέ ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαένο 
ππνβΪιιεη, ζηελ πεξέπησζε πνπ απαηηεέηαη, Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά πξφζθιεζε, ππεχζπλε δάισζε, πνπ 
ππνγξΪθεηαη θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 79Α, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη, δελ Ϋρνπλ επΫιζεη 
ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελεέο κεηαβνιΫο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξέπησζε 
ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ ά ηεο Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δάισζε ειΫγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ε νπνέα 
ζπληΪζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 
ζΫηνληΪο ηνπ πξνζεζκέα πνπ δε κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηηο εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε 
ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ Ϋρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ κΫζα ζηελ 
ηεζεέζα πξνζεζκέα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγπεηηθά 
επηζηνιά ζπκκεηνράο ηνπ θαη αθνινπζεέηαη ε έδηα, σο Ϊλσ δηαδηθαζέα, γηα ηνλ πξνζθΫξνληα πνπ 
ππΫβαιε ηελ  ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ε ζπγθεθξηκΫλε ζχκβαζε θαη 
Ϋρεη ά εέρε ππνζηεέ ά ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεκέα απφ εθηειεζηά πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο θαηΪ παξΪβαζε ηεο λνκνζεζέαο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηεο εζσηεξηθάο 
λνκνζεζέαο, δηθαηνχηαη λα αζθάζεη πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηΪ ηεο ζρεηηθάο 
πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πξνζδηνξέδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθΫο θαη 
πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αέηεκΪ ηνπ. ε πεξέπησζε πξνζθπγάο θαηΪ πξΪμεο ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη: 

(α) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξΫα αλ ε πξΪμε θνηλνπνηάζεθε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα ά ηειενκνηνηππέα ά  

(β) δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηάζεθαλ Ϊιια κΫζα επηθνηλσλέαο, Ϊιισο   

γ) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ πιάξε, πξαγκαηηθά ά ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξΪμεο πνπ βιΪπηεη ηα 
ζπκθΫξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα.  
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ΔηδηθΪ γηα ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο θαηΪ πξνθάξπμεο, ε πιάξεο γλψζε απηάο ηεθκαέξεηαη κεηΪ ηελ 
πΪξνδν δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζέεπζε ζην ΚΖΜΓΖ.  

ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη 
δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ επνκΫλε ηεο ζπληΫιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξΪιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά θαηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪκΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ 
ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιΫγνληαο θαηΪ πεξέπησζε ηελ Ϋλδεημε 
«Πξνδηθαζηηθά Πξνζθπγά» θαη επηζπλΪπηνληαο ην ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ζε κνξθά ειεθηξνληθνχ 
αξρεένπ PortableDocumentFormat (PDF), ην νπνέν θΫξεη εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά 
ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε ρξάζε εγθεθξηκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, θαηΪ ηα εηδηθΪ νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην 
Ϊξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην Ϊξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..  

Σν παξΪβνιν επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξέπησζε νιηθάο ά κεξηθάο απνδνράο ηεο 
πξνζθπγάο ηνπ ά ζε πεξέπησζε πνπ, πξηλ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επέ ηεο πξνζθπγάο, 
ε αλαζΫηνπζα αξρά αλαθαιεέ ηελ πξνζβαιιφκελε πξΪμε ά πξνβαέλεη ζηελ νθεηιφκελε ελΫξγεηα.  

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ε Ϊζθεζά ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο επέ πνηλά αθπξφηεηαο, ε νπνέα δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηΪ απφ 
Ϊζθεζε πξνζθπγάο, ζχκθσλα κε ην  Ϊξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016. Καη’ εμαέξεζε, δελ θσιχεηαη ε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εΪλ ππνβιάζεθε κφλν κέα (1) πξνζθνξΪ θαη δελ ππΪξρνπλ ελδηαθεξφκελνη 
ππνςάθηνη.  
 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ε Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθάο 
δηαδηθαζέαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλΪ κΫηξα πξνζηαζέαο θαηΪ ην Ϊξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 
 

Οη αλαζΫηνπζεο αξρΫο κΫζσ ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

-θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγά ζε θΪζε ελδηαθεξφκελν ηξέην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. 
α ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 
Ϊξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

-δηαβηβΪδνπλ ζηελ Αξρά ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 1 
ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαέλεηαη αηηηνινγεκΫλα επέ ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 
λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγάο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαη, ζε 
πεξέπησζε παξΫκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαέλνληνο θαη δΫρεηαη (ελ φισ ά ελ κΫξεη) ά 
απνξξέπηεη ηελ πξνζθπγά κε απφθαζά ηεο, ε νπνέα εθδέδεηαη κΫζα ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα 
εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκΫξα εμΫηαζεο ηεο πξνζθπγάο. Ζ Αξρά επηιακβΪλεηαη απνθιεηζηηθΪ 
επέ ζεκΪησλ πνπ ζέγνληαη κε ηελ πξνζθπγά θαη δελ κπνξεέ λα ειΫγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο 
δηαθάξπμεο ά δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηελΫξγεηα ηεο δηαδηθαζέαο. 
 

ε πεξέπησζε ζπκπιεξσκαηηθάο αηηηνινγέαο επέ ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο, απηά ππνβΪιιεηαη 
Ϋσο θαη δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ ηελ ζπδάηεζε ηεο πξνζθπγάο θαη θνηλνπνηεέηαη απζεκεξφλ ζηνλ 
πξνζθεχγνληα κΫζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ά αλ απηφ δελ εέλαη εθηθηφ κε νπνηνδάπνηε 
πξφζθνξν κΫζν. Τπνκλάκαηα επέ ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθάο αηηηνινγέαο ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαηαηέζεληαη κΫζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ Ϋσο πΫληε (5) εκΫξεο πξηλ 
απφ ηε ζπδάηεζε ηεο πξνζθπγάο. 
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Οη ρξάζηεο - νηθνλνκηθνέ θνξεέο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρά ά ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγάο 
απφ ηελ ΑΔΠΠ. 

Ζ Ϊζθεζε ηεο σο Ϊλσ πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ 
Ϋλδηθσλ βνεζεκΪησλ  ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ. 
4412/2016 θαηΪ ησλ εθηειεζηψλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Όπνηνο Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ κπνξεέ λα δεηάζεη ηελ αλαζηνιά ηεο εθηΫιεζεο ηεο απφθαζεο 
ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζά ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδένπ δηθαζηεξένπ. Γηθαέσκα Ϊζθεζεο ησλ 
έδησλ ελδέθσλ βνεζεκΪησλ Ϋρεη θαη ε αλαζΫηνπζα αξρά, αλ ε ΑΔΠΠ θΪλεη δεθηά ηελ 
πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά. Με ηα Ϋλδηθα βνεζάκαηα ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο 
αθχξσζεο ινγέδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη 
ζπλαθεέο πξνο ηελ αλσηΫξσ απφθαζε πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ 
Ϋρνπλ εθδνζεέ ά ζπληειεζηεέ αληηζηνέρσο Ϋσο ηε ζπδάηεζε ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο ά  ηελ 
πξψηε ζπδάηεζε ηεο αέηεζεο αθχξσζεο. 
Ζ Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο δελ εμαξηΪηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο 
αθχξσζεο. 
Ζ αέηεζε αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηάξην κΫζα ζε πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνέεζε ά ηελ πιάξε γλψζε ηεο απφθαζεο επέ ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο. Γηα ηελ 
Ϊζθεζε ηεο αηηάζεσο αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 
372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 
Ζ Ϊζθεζε αέηεζεο αλαζηνιάο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εΪλ κε ηελ πξνζσξηλά 
δηαηαγά ν αξκφδηνο δηθαζηάο απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. 

ΣΫινο, εέλαη δπλαηά ε Ϊζθεζε πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ζηελ ΑΔΠΠ, γηα ηελ θάξπμε αθπξφηεηαο 
ηεο ζπλαθζεέζαο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα Ϊξζξα 368 Ϋσο θαη 371 ηνπ λ. 
4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη αηηηνινγεκΫλα ηε 
δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΪ 
απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΪικαηα ά 
παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, κπνξεέ, κεηΪ απφ γλψκε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγΪλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη αλΪινγα ην απνηΫιεζκΪ 
ηεο ά λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε 
παξΪιεηςε.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

4.1 Δγγύεζε  θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο 
ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' 
ειΪρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.1.5. ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ αξηζκφ 
θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο εέλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην 
Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε 
ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνέεζε, 
ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
απηά εηδηθφηεξα νξέδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο, κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη 
πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη 
πνζνηηθάο παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε επηζηξνθά 
ησλ σο Ϊλσ εγγπάζεσλ γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξνζΫζκνπ.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 ξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην 
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δέθαην, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ ειΫγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

ηελ παξνχζα ζχκβαζε παξνράο ππεξεζηψλ θχιαμεο πεξηιακβΪλνληαη θαη ηα ζηνηρεέα πνπ 
αλαθΫξνληαη ζηηο επφκελεο πεξηπηψζεηο. 

Οη ζπκκεηΫρνπζεο εηαηξεέεο παξνράο ππεξεζηψλ θχιαμεο (εξγνιΪβνη), επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, 
ππνρξενχληαη λα αλαθΫξνπλ ζηελ πξνζθνξΪηνπο ζε ρσξηζηό θεθάιαην, εθηφο ησλ Ϊιισλ, ηα εμάο: 

-Α) πεξηπηψζεηο α Ϋσο ε ηεο παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 (Α΄115). φπσο Ϋρεη 
ηξνπνπνηεζεέ  κε ην Ϊξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/13 (ΦΔΚ 88/18-4-2013) 

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκΫλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Ϋξγν. 
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β) Σηο εκΫξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζέαο. 

γ) Σε ζπιινγηθά ζχκβαζε εξγαζέαο ζηελ νπνέα ηπρφλ ππΪγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκΫλνπ πνζνχ πνπ αθνξΪ ηηο πΪζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρΫο απηψλ 
ησλ εξγαδνκΫλσλ. 

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βΪζε ηα πξνυπνινγηζζΫληα πνζΪ. 

- Β) ηνλ εηδηθφ φξν ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 (Α΄115)  «γηα ηελ εθαξκνγά  ησλ 
δηαηΪμεσλ  ηεο εξγαηηθάο θαη αζθαιηζηηθάο  λνκνζεζέαο θαη ηεο λνκνζεζέαο  πεξέ πγεέαο ησλ 
εξγαδνκΫλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ»  θαη  

-Γ)ηνλ εηδηθφ φξν ηεο παξ.3 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ πνπ αλαθΫξεη : 

«ΔξγνιΪβνο πνπ αλαζΫηεη ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ ά κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη 
εγγξΪθσο ηνλ απνδΫθηε ησλ ππεξεζηψλ. Ο εξγνιΪβνο θαη ππεξγνιΪβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο 
θαη εηο νιφθιεξνλ Ϋλαληη ησλ εξγαδνκΫλσλ γηα ηελ θαηαβνιά πΪζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ». 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 
αλΪζεζεο ηεο εθηΫιεζεο ηκάκαηνο/ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιΪβνπο. Ζ ηάξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη ηελ επζχλε 
ηνπ θπξένπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη ζηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά ην φλνκα, ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη ζπκκεηΫρνπλ ζηελ εθηΫιεζε απηάο, εθφζνλ εέλαη γλσζηΪ ηε 
ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά ζηηγκά.  ΔπηπιΫνλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά 
θΪζε αιιαγά ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε θΪζε λΫν ππεξγνιΪβν, ηνλ νπνέν ν θχξηνο αλΪδνρνο 
ρξεζηκνπνηεέ ελ ζπλερεέα ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκέδνληαο ηα ζρεηηθΪ 
ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο ζπλεξγαζέαο.. ε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 
ππεξγνιΪβν/ ππεξγνιΪβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε γλσζηνπνέεζε ηεο 
δηαθνπάο απηάο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, νθεέιεη δε λα δηαζθαιέζεη ηελ νκαιά εθηΫιεζε ηνπ 
ηκάκαηνο/ ησλ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο εέηε απφ ηνλ έδην, εέηε απφ λΫν ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα 
γλσζηνπνηάζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαηΪ ηελ σο Ϊλσ δηαδηθαζέα 

4.4.3. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιΪβνπο, φπσο απηνέ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο 
παξαγξΪθνπ 2.2.8.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκάκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνέν(α) ν 
αλΪδνρνο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, ππεξβαέλνπλ ζσξεπηηθΪ  ην 
πνζνζηφ ηνπ ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. ΔπηπιΫνλ, πξνθεηκΫλνπ 
λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα 
επαιεζεχζεη ηνπο σο Ϊλσ ιφγνπο θαη γηα ηκάκα ά ηκάκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιεέπνληαη ηνπ σο 
Ϊλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεέ ά δχλαηαη 
λα απαηηάζεη ηελ αληηθαηΪζηαζά ηνπ, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ 
Ϊξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Σξνπνπνηάζεηο ά αιιαγΫο ηεο ζχκβαζεο επηηξΫπνληαη, εθφζνλ δελ εέλαη νπζηψδεηο θαη δελ 
αιινηψλνπλ ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν (εέδνο, πνζφηεηα, παξαδνηΫα, χςνο ζχκβαζεο) 
θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε Ϋγγξαθε ζπκθσλέα ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ, ε νπνέα ζα απνηειεέ 
παξΪξηεκα ηεο αξρηθάο ζχκβαζεο θαη κεηά από πξνέγθξηζε ηεο Δηδηθάο Τπεξεζέαο Γηαρεέξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ΠεξηθΫξεηαο Πεινπνλλάζνπ,  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο, λα 
θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ 
λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ 
αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ ηε 
δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 
πνπ ππΫρεη απφ ηηο πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, ε νπνέα Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε 
ηνπ Γηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην δηαδηθαζέαο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

4.6.2. Ζ ζχκβαζε θαηαγγΫιιεηαη ππνρξεσηηθΪ εθφζνλ ζπληξΫρεη ε πεξέπησζε ηεο παξ. 5 ά ηεο 
παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010  
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1.πκβαηηθφο ρξφλνο ζεσξεέηαη ν ρξφλνο ηεο πξαγκαηηθάο θχιαμεο ηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε 
ηα πξαγκαηηθΪ πεξηζηαηηθΪ, φπσο απηφο ζα βεβαησζεέ απφ ηηο ππεξεζέεο ηνπ Ξελψλα. Γειαδά, 
θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, φηαλ ν Ξελψλαο δελ Ϋρεη θηινμελνχκελεο γπλαέθεο, ηφηε 
δελ ζα απαζρνιεέηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ ζα θαηαβάιιεηαη ακνηβή. ΄Ωο κέγηζηνο 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νξίδεηαη, 
απφ ηελ αλάξηεζε απηήο ζην ΚΗΜΓΗ  έσο θαη ηελ 30ε -09- 2023. 

- Οη ηηκΫο ηνπ ζπκβαηηθνχ Σηκνινγένπ εέλαη ζηαζεξΫο θαη ακεηΪβιεηεο ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 
εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη γηα θαλΫλα ιφγν δελ ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζά ηνπο. 

-Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ  ηκεκαηηθΪ, κε βΪζεη ηα πξαγκαηηθΪ πεξηζηαηηθΪ 
θαη ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κεηΪ ηελ εθΪζηνηε νξηζηηθά παξαιαβάηεο αξκφδηαο επηηξνπάο φπσο 
πεξηγξΪθεηαη ζην Ϊξζξν 6.3  ηεο παξνχζαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξΪγξαθν 6.3.1. 

-ΜεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηεο επηηξνπάο,  ε πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη 
κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλΪδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, σο εμάο:  

α) Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.  

β) Δμνθιεηηθά απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εΪλ ην ηηκνιφγην δελ θΫξεη ηελ Ϋλδεημε «Δμνθιάζεθε». 

γ) ΠηζηνπνηεηηθΪ Φνξνινγηθάο θαη Αζθαιηζηηθάο Δλεκεξφηεηαο. 

δ) θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά (Ϊξζξν 200 παξ.6). 

 

5.1.2. Toλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα 
κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρά ηεο ππεξεζέαο ζηνλ ηφπν 
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδέσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 
θξαηάζεηο:  

α) ΚξΪηεζε 0,07% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ 
ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο 
αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε 
πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ 
ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ επηβΪιιεηαη (Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη). 
δ) Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ 
εηζνδάκαηνο  επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

- Ο αλΪδνρνο, θαζ φιε ηελ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ απαηηνχκελε απφ ην Ν. 
2518/97 εηδηθά Ϊδεηα, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3707/2008  θαη ηζρχεη , ηελ νπνέα θαηαζΫηεη κε  
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ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ζηνλ Γάκν θαη ζε πεξέπησζε πνπ απηά ιάγεη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα πξνβεέ Ϋγθαηξα ζηηο απαηηνχκελεο ελΫξγεηεο γηα αλαλΫσζά ηεο ά Ϋθδνζε 
λΫαο, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη λα ηελ θαηαζΫζεη ζηνλ Γάκν, νχησο ψζηε λα ππΪξρεη ε λφκηκε 
θΪιπςε ηεο πξνζθνξΪο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζ’ φιε ηελ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1. Ο αλΪδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκάο ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, εΪλ δελ 
εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά δελ ζπκκνξθσζεέ κε ηηο γξαπηΫο εληνιΫο ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο, πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ά ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη εΪλ ππεξβεέ 
ππαέηηα ηε ζπλνιηθά πξνζεζκέα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκΫλσλ ππφςε ησλ παξαηΪζεσλ 

ηελ πεξέπησζε απηά ηνπ θνηλνπνηεέηαη εηδηθά φριεζε, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ζπγθεθξηκΫλε 
πεξηγξαθά ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνέεο νθεέιεη λα πξνβεέ απηφο, ζΫηνληαο πξνζεζκέα γηα ηε 
ζπκκφξθσζά ηνπ, ε νπνέα δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπΫληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 
πξνζεζκέα πνπ ηεζεέ κε ηελ εηδηθά φριεζε παξΫιζεη ρσξέο λα ζπκκνξθσζεέ, θεξχζζεηαη 
αηηηνινγεκΫλα Ϋθπησηνο κΫζα ζε ηξηΪληα (30) εκΫξεο απφ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο σο Ϊλσ 
πξνζεζκέαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλΪδνρν πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κεηΪ απφ θιάζε ηνπ γηα 
παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ, νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 
Οιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
ΔπηπιΫνλ, κπνξεέ λα ηνπ επηβιεζεέ ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 
απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζε δηαδηθαζέεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 
5.2.2. Αλ νη ππεξεζέεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηΪ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ 
πνηληθΫο ξάηξεο, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 
ΠνηληθΫο ξάηξεο δχλαηαη λα επηβΪιινληαη γηα πιεκκειά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 218 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 43 παξ. 25, ππνπαξ. 
α ηνπ λ. 4605/2019.Γηα πιεκκειά εθηΫιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, κπνξεέ λα επηβΪιιεηαη ζηνλ 
αλΪδνρν πνηληθά ξάηξα Ϋσο θαη ηνπ 20% θαη φρη ιηγφηεξν ηνπ 5% ηεο κεληαέαο ακνηβάο ηνπ, 
αλΪινγα κε ην εέδνο θαη ην κΫγεζνο ησλ παξαιεέςεψλ ηνπ, παξαθξαηνχκελε απφ απηά, κεηΪ απφ 
εηζάγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο θαη Απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ε πεξέπησζε ππνηξνπάο 
ε πην πΪλσ ξάηξα ζα δηπιαζηΪδεηαη, δηαηεξνπκΫλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειέαο ηεο ζχκβαζεο θαη 
θάξπμεο ηνπ αλαδφρνπ εθπηψηνπ. 
Ζ επηβνιά πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην δηθαέσκα λα θεξχμεη ηνλ 
αλΪδνρν Ϋθπησην. Δηδηθφηεξα, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ην δηθαέσκα λα θεξχμεη Ϋθπησην ηνλ 
ΑλΪδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ά εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά 
παξαβηΪδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεέ, ρσξέο λα θαηαβΪιιεη νπνηαδάπνηε 
απνδεκέσζε. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, αθνχ ηνπ ζΫζεη εχινγε, θαηΪ ηελ αδΫζκεπηε θξέζε ηεο, 
πξνζεζκέα ζπκκφξθσζεο, δχλαηαη λα ηνλ θεξχμεη Ϋθπησην θαη λα ηνπ δεηάζεη λα εγθαηαιεέςεη 
Ϊκεζα ην Ϋξγν, θαζψο θαη λα δεηάζεη φπνηα Ϊιιε απνδεκέσζε δηθαηνχηαη. Οη πνηληθΫο ξάηξεο δελ 
επηβΪιινληαη θαη ε Ϋθπησζε δελ επΫξρεηαη αλ ν ΑλΪδνρνο απνδεέμεη φηη ε θαζπζηΫξεζε νθεέιεηαη 
ζε αλσηΫξα βέα ά ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Οη ρξφλνη ππνινγέδνληαη ζε 
εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, ηα πνζΪ, φπσο πξνβιΫπνληαη ζηε ζχκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 
ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκέεο ρσξέο κεηαζΫζεηο. 

Οη πνηληθΫο ξάηξεο γηα ππΫξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εέλαη αλεμΪξηεηεο απφ ηηο 
επηβαιιφκελεο γηα ππΫξβαζε ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 
αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, αλ νη ππεξεζέεο πνπ αθνξνχλ  
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ζηηο σο Ϊλσ ηκεκαηηθΫο πξνζεζκέεο παξαζρεζνχλ κΫζα ζηε ζπλνιηθά ηεο δηΪξθεηα θαη ηηο 
εγθεθξηκΫλεο παξαηΪζεηο απηάο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο Ϋρεη 
εθηειεζηεέ πιάξσο. 
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξεέηαη/ζπκςεθέδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβά ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ επηβνιά πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην δηθαέσκα λα θεξχμεη ηνλ 
αλΪδνρν Ϋθπησην. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη ησλ 
φξσλ  ησλ παξαγξΪθσλ 5.2 (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο) θαη 6.4. 
(Απφξξηςε παξαδνηΫσλ – ΑληηθαηΪζηαζε), λα ππνβΪιεη πξνζθπγά γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη 
νπζέαο ελψπηνλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο 
αλαζηΫιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο απνθαζέδεη ην αξκνδέσο 
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ 
ηεο παξαγξΪθνπ 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγΪλνπ, εληφο πξνζεζκέαο ηξηΪληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ Ϊζθεζά ηεο, Ϊιισο ζεσξεέηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζεέζα. ΚαηΪ ηεο απφθαζεο 
απηάο δελ ρσξεέ ε Ϊζθεζε Ϊιιεο νπνηαζδάπνηε θχζεο δηνηθεηηθάο πξνζθπγάο. Αλ θαηΪ ηεο 
απφθαζεο πνπ επηβΪιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεέ εκπξφζεζκα ε πξνζθπγά ά αλ απνξξηθζεέ απηά 
απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδέσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζέζηαηαη νξηζηηθά. Αλ αζθεζεέ εκπξφζεζκα 
πξνζθπγά, αλαζηΫιινληαη νη ζπλΫπεηεο ηεο απφθαζεο κΫρξη απηά λα νξηζηηθνπνηεζεέ. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

ΚΪζε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβΪζεηο πνπ 
ζπλΪπηνληαη ζην πιαέζην ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο ά 
αγσγάο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν ηεο ΠεξηθΫξεηαο, ζηελ νπνέα εθηειεέηαη εθΪζηε ζχκβαζε, θαηΪ ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 Ϋσο θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Πξηλ απφ ηελ 
Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν πξνεγεέηαη ππνρξεσηηθΪ ε ηάξεζε ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζην Ϊξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζέαο, δηαθνξεηηθΪ ε πξνζθπγά απνξξέπηεηαη 
σο απαξΪδεθηε. 

 

6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο 

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνέθεζε απηάο ζα δηελεξγεζεέ απφ 
ηελ  Γηεχζπλζε Κνηλσληθάο  Πξνζηαζέαο, Παηδεέαο θαη Πνιηηηζκνχ, ε νπνέα θαη ζα εηζεγεέηαη ζην 
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν άηνη ζηελ ΟηθνλνκηθάΔπηηξνπά ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο γηα φια ηα 
δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζάθνπζα εθηΫιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 
εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιάςε ησλ επηβεβιεκΫλσλ κΫηξσλ ιφγσ κε 
ηάξεζεο ησλ σο Ϊλσ φξσλ θαη ηδέσο γηα δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνέεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ 
θαη παξΪηαζε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζέα κπνξεέ, κε απφθαζά ηεο λα νξέδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζάθνληα εηζεγεηά ππΪιιειν ηεο ππεξεζέαο. Με ηελ έδηα απφθαζε 
δχλαληαη λα νξέδνληαη θαη Ϊιινη ππΪιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο ά ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ 
ηελ ζχκβαζε θνξΫσλ, ζηνπο νπνένπο αλαηέζεληαη επηκΫξνπο θαζάθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο ζχκβαζεο. ε απηά ηελ πεξέπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεέ σο ζπληνληζηάο. 
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Σα θαζάθνληα ηνπ επφπηε εέλαη, ελδεηθηηθΪ, ε πηζηνπνέεζε ηεο εθηΫιεζεο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν Ϋιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με 
εηζάγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζέα πνπ δηνηθεέ ηε ζχκβαζε κπνξεέ λα απεπζχλεη Ϋγγξαθα κε νδεγέεο 
θαη εληνιΫο πξνο ηνλ αλΪδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.1.3 Γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε παξαιαβά ησλ ππεξεζηψλ ηεξεέηαη απφ ηνλ αλΪδνρν 
εκεξνιφγην ζην νπνέν θαηαγξΪθνληαη ε ηκεκαηηθά εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε 
θαζεκεξηλά απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, Ϋθηαθηα ζπκβΪληα θαη Ϊιια 
ζηνηρεέα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σν εκεξνιφγην ζπλππνγξΪθεηαη απφ ηνλ 
επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεέ λα ζεκεηψζεη επέ απηνχ παξαηεξάζεηο γηα ηελ ηάξεζε ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο θαη θπιΪζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηΫιεζεο ηεο ππεξεζέαο ά φηαλ απηφ δελ εέλαη εθηθηφ 
πξνζθνκέδεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν ζηε Ϋδξα ηεο ππεξεζέαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ. Οη θαηαγξαθΫο 
ηνπ απνηεινχλ ζηνηρεέν γηα ηελ παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπά 
παξαιαβάο. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

6.2.1.  ΄Χο κΫγηζηνο ζπκβαηηθφο ρξφλνο γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, νξέδεηαη, απφ ηελ αλΪξηεζε απηάο ζην ΚΖΜΓΖ  Ϋσο θαη ηελ 30ε -09- 

2023.Ο ζπκβαηηθφορξφλνο ζεσξεέηαη ν ρξφλνο ηεο πξαγκαηηθάο θχιαμεο ηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε 

ηα πξαγκαηηθΪ πεξηζηαηηθΪ, φπσο απηφο ζα βεβαησζεέ απφ ηηο ππεξεζέεο ηνπ Ξελψλα. Γειαδά, 
θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, φηαλ ν Ξελψλαο δελ Ϋρεη θηινμελνχκελεο γπλαέθεο, ηφηε 
δελ ζα απαζρνιεέηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ ζα θαηαβΪιιεηαη ακνηβά. 

6.2.2. Ζ  ζπλνιηθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη κεηΪ απφ  αηηηνινγεκΫλε 
απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κΫρξη ην 50% απηάο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ  αλαδφρνπ 
πνπ ππνβΪιιεηαη πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηΪο ηεο, ζε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθεέινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιάμεη ε ζπλνιηθά δηΪξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά, αλ ιάμεη ε παξαηαζεέζα, θαηΪ ηα 
αλσηΫξσ, δηΪξθεηα, ρσξέο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ηα παξαδνηΫα ηεο ζχκβαζεο, ν 
αλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο.  Αλ νη ππεξεζέεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 
κεηΪ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ 
ρνξεγάζεθε επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ πνηληθΫο ξάηξεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 218 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ην Ϊξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. Γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απαηηείηαη 
πξνέγθξηζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Πεινπνλλήζνπ. 
6.2.3.  Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα παξαηαζεέ κΫρξη εμαληιάζεσο ηνπ αξρηθνχ θπζηθνχ 
θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016 θαη ηα 
Ϊξζξα 4.5 θαη 6.2 ηεο Γηαθάξπμεο, κεηΪ απφ πξνΫγθξηζε ηεο Δηδηθάο Τπεξεζέαο Γηαρεέξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ΠεξηθΫξεηαο Πεινπνλλάζνπ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 
αξκφδηνπ νξγΪλνπ, αλ ππΪξμεη παξΪηαζε ηεο πξΪμεο: “Λεηηνπξγέα μελψλα θηινμελέαο γπλαηθψλ 
ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο”, ε νπνέα Ϋρεη εληαρζεέ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Πεινπφλλεζνο 2014-2020» θαη Ϋρεη ιΪβεη θσδηθφ ΜΗS 5000936. 

6.2.4.Ο Γάκνο Σξέπνιεο (ΚηΔ) δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δηαθφςεη ηελ ζχκβαζε πξνζσξηλΪ ά 
νξηζηηθΪ, φηαλ πξνθχςνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο (π.ρ. νηθνλνκηθνέ ιφγνη, ηερληθνέ ιφγνη θ.α.) ά αλ 
ην πξνζσπηθφ ηνπ απμεζεέ ηφζν, πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ, λα θαιχπηεη ηηο αλΪγθεο ηνπ ά αλ δελ 
ππΪξρεη ε αλΪγθε ιεηηνπξγέαο ηνπ ρψξνπ. Πξνο ηνχην ζα εηδνπνηάζεη ηνλ αλΪδνρν 15 εκΫξεο 
λσξέηεξα. ηελ πεξέπησζε ιχζεο ά πξνζσξηλάο δηαθνπάο ηεο ζχκβαζεο γηα ηνπο παξαπΪλσ 
ιφγνπο ν αλΪδνρνο νπδεκέα απνδεκέσζε δηθαηνχηαη απφ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ 
ππνιεηπφκελν ρξφλν απφ ηελ δηαθνπά θαη κΫρξη ηελ νξηδφκελε ιάμε ηεο. 
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6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Ζ δηαδηθαζέα παξαιαβάο ζα γέλεηαη σο εμάο: -ΑλΪ κάλα, κεηΪ ηε ιάμε ηνπ κάλα, ν αλΪδνρνο ζα 
ππνβΪιεη εκεξνιόγην κε ηελ θαηαγξαθά ησλ εκεξψλ θαη σξψλ θαηΪ ην εηθνζηηεηξΪσξν πνπ 
παξεέρε ππεξεζέεο θαη ππνινγηζκΫλν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ καδέ κε ηα αθφινπζα ζπλνδεπηηθΪ 
Ϋγγξαθα (θαηαγξαθή εξγαδνκέλσλ, ΑΠΓ θαη απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηεο, θαηάζηαζε 
κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηα αληίζηνηρα πνζά πιεξσκήο θαη αξηζκνύο ινγαξηαζκώλ 
ηξαπεδώλ γηα ηελ θαηάζεζε ησλ απνδνρώλ ηνπο θαη απνδείμεηο πιεξσκήο απνδνρώλ. ) 
-Θα εθδέδεηαη βεβαέσζε απφ ηελ ΠξντζηακΫλε ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθάο  Πξνζηαζέαο, 
Παηδεέαο θαη Πνιηηηζκνχκε θαηαγξαθά ηνπ αξηζκνχ  ησλ αηφκσλ πνπ θηινμελάζεθαλ ζηνλ 
μελψλα ηνλ  αληέζηνηρν κάλα θαη ηελ θαηαγξαθά εκεξψλ θαη σξψλ θχιαμεο. 

-Θα εθδέδεηαη Βεβαέσζε Καιάο ΔθηΫιεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θχιαμεο απφ ηελ 
ΠξντζηακΫλε ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο  θαη απφ ηνλ επφπηε / επφπηξηα 
παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα ηηο εκΫξεο πνπ θηινμελάζεθαλ πεξηζηαηηθΪ, θαη ηελ 
θαηαγξαθά σξψλ/εκεξψλ θαη θνζηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνλ  αληέζηνηρν κάλα.  

-Ζ επηηξνπά παξαιαβάο ηεο ζχκβαζεο ζα εθδέδεη πξσηφθνιιν νξηζηηθάο παξαιαβάο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνλ αληέζηνηρν κάλα ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 219 ηνπ λ.4412/2016. 

6.3.2. ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο δηελεξγεέηαη ν απαηηνχκελνο Ϋιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεέ δε λα θαιεέηαη λα παξαζηεέ θαη ν αλΪδνρνο. ΜεηΪ ηελ 
νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο, ε επηηξνπά παξαιαβάο: α) εέηε παξαιακβΪλεη ηηο ζρεηηθΫο ππεξεζέεο, 
εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηάζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξέο Ϋγθξηζε ά απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ 
νξγΪλνπ, β) εέηε εηζεγεέηαη γηα ηελ παξαιαβά κε παξαηεξάζεηο ά ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκΫλσλ 
ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 3 θαη 4. Σα αλσηΫξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθΫο 
παξαιαβΫο.  

6.3.3.Αλ ε επηηξνπά παξαιαβάο θξέλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζέεο δελ αληαπνθξέλνληαη πιάξσο 
ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληΪζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλάο παξαιαβάο, πνπ αλαθΫξεη ηηο 
παξεθθιέζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεέ αλ νη 
αλαθεξφκελεο παξεθθιέζεηο επεξεΪδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 
ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαέεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθΫο αλΪγθεο. 

6.3.4.Γηα ηελ εθαξκνγά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ νξέδνληαη ηα αθφινπζα: 

α) ηελ πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ φηη δελ επεξεΪδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκΫλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε παξαιαβά ησλ ελ ιφγσ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ε νπνέα ζα πξΫπεη λα εέλαη 
αλΪινγε πξνο ηηο δηαπηζησζεέζεο παξεθθιέζεηο. ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο σο Ϊλσ απφθαζεο, ε 
επηηξνπά παξαιαβάο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληΪμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθάο παξαιαβάο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

 

6.3.1 Ζ παξαιαβά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γέλεηαη απφ επηηξνπά παξαιαβάο πνπ 
ζπγθξνηεέηαη, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 3 θαη 11 πεξ. δ’ ηνπ Ϊξζξνπ 221ηνπ λ. 4412/2016.  
Δπέζεο, ε παξαιαβά ησλ ππεξεζηψλ δηΫπεηαη θαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο θαλφλεο ιεηηνπξγέαο ηνπ 
Ξελψλα. 

-ΜεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηεο επηηξνπάο,  ε πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε 
ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλΪδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 
5.1 θαη εηδηθφηεξα κε ηελ παξ. 5.1.1.  
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β) Αλ δηαπηζησζεέ φηη επεξεΪδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ απνξξέπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζέεο ά ηα παξαδνηΫα, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ νξηδνκΫλσλ ζην Ϊξζξν 220.  

6.3.5 Αλ παξΫιζεη ρξνληθφ δηΪζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ηνπ παξαδνηΫνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα θαη δελ Ϋρεη εθδνζεέ πξσηφθνιιν παξαιαβάο 
ηεο παξαγξΪθνπ 2 ά πξσηφθνιιν κε παξαηεξάζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 3, ζεσξεέηαη φηη ε παξαιαβά 
Ϋρεη ζπληειεζζεέ απηνδέθαηα.  

6.3.6 ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ 
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά πνπ 
ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα 
ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο ηεο παξαγξΪθνπ 1. Ζ παξαπΪλσ επηηξνπά 
παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη 
ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια. Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθεηαη πξηλ 
ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ. Οπνηαδάπνηε ελΫξγεηα πνπ Ϋγηλε απφ ηελ αξρηθά επηηξνπά παξαιαβάο, δελ 
ιακβΪλεηαη ππφςε. 

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ά κΫξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε Ϋθπησζε 
επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κπνξεέ λα εγθξέλεηαη 
αληηθαηΪζηαζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε Ϊιια, πνπ λα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηά. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε 
γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ 
αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν 
δε αλΪδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθΫο ξάηξεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 
παξΪγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. 

Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηηο ππεξεζέεο πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ 
ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ε ζπλνιηθά δηΪξθεηα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ 

6.5.1 ηελ πεξέπησζε πνπ, θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλΪδνρνο θαηαδηθαζηεέ 
ακεηΪθιεηα γηα Ϋλα απφ ηα αδηθάκαηα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1ηεο παξνχζαο, ε 
αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα θαηαγγεέιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηάζεη ηπρφλ 
αμηψζεηο απνδεκέσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ ΑΚ, πεξέ ακθνηεξνβαξψλ 
ζπκβΪζεσλ.  
6.5.2 ΔΪλ ν αλΪδνρνοπησρεχζεη ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηεζεέ 
ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη 
ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε 
εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη, νκνέσο, λα θαηαγγεέιεη κνλνκεξψο ηε 
ζχκβαζε θαη λα αλαδεηάζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκέσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ 
ΑΚ.  
6.5.3. ΔΪλ  ν  ΑλΪδνρνο δελ ηεξάζεη ηνπο φξνπο πεξέ  ππνρξΫσζεο ερεκχζεηαο  θαη ηηο 
εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο φπσο αθξηβψο πεξηγξΪθνληαη ζηελ  ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ ηεο 
κειΫηεο, 
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δηθαηνχηαη λα θαηαγγεέιεη αδεκέσο ηε χκβαζε. ΠεξαηηΫξσ απνδεκέσζε ηνπ Δξγνδφηε εμ απηάο 
ηεο αηηέαο δελ απνθιεέεηαη. 
 

6.5.4.  ε φιεο ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειέαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα 
πξνζθαιΫζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηΪ ζεηξΪ, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο ηεο 
ζπγθεθξηκΫλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηεέλεη λα αλαιΪβεη/νπλ ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο έδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο θαη βΪζεη ηεο πξνζθνξΪο πνπ εέρε 
ππνβΪιεη ν Ϋθπησηνο (ξεηά ξάηξα ππνθαηΪζηαζεο).  
 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

ύκβαζε: «Παξνρή ππεξεζηώλ θύιαμεο ηνπ 
Ξελώλα ππνδνρήο-θηινμελίαο γπλαηθώλ 
ζπκάησλ βίαο» 

Πξνϋπνινγηζκόο: 124.000,99 € κε ΦΠΑ 

Αλνηθηόο Ζιεθηξνληθόο Γηαγσληζκόο  
κε α/α ζπζηήκαηνο ……………..….. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
Δέδνο παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ 

Δλδεηθηηθφο 
ζπλνιηθφο 

αξηζκφο σξψλ 
θχιαμεο 

Μνλ. 

κΫηξ. 

Δλδεηθηηθά 
ηηκά 

κνλΪδαο 
κειΫηεο  

(€) 

Σηκά 
κνλΪδαο 

πξνζθνξΪο  

(€) 
χλνιν (€) 

1 
Παξνρά ππεξεζηψλ 

24σξεο θχιαμεο 
15.504 Ώξα 6,45 

 
 

 
χλνιν δαπΪλε  

πξν ΦΠΑ 
  

 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ (ηηκά κνλΪδνο €/ψξα) ………………………………………………………….. . 

.…………………………………………………………………………………………………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ   (ζπλνιηθά δαπΪλε €) .…………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………. 

Αθνχ Ϋιαβα γλψζε ηεο δηαθάξπμεο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηεο παξνράο ππεξεζηψλ πνπ 
αλαγξΪθεηαη ζηελ επηθεθαιέδα θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ ΓεκνπξΪηεζεο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 
ηεπρψλ ηεο ππεξεζέαο απηάο, ππνβΪιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξΪ θαη δειψλσ φηη απνδΫρνκαη 
πιάξσο θαη ρσξέο επηθχιαμε φια απηΪ θαη αλαιακβΪλσ ηελ εθηΫιεζε ηεο ππεξεζέαο κε ην 
αλσηΫξσ αλαθεξφκελν πνζφ, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

Tα ζηνηρεέα, α΄ έσο ε΄ ηνπ άξζξνπ 68 παξ.1 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115Α/ 15-7-2010), όπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί  κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/13 (ΦΔΚ 88/18-4-2013): 

 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 
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α)  Αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν: ……………….. 
β) Ζκέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο: (24σξε θχιαμε γηα φιεο ηηο εκΫξεο πνπ ζα ππΪξρεη πεξηζηαηηθφ 
ζηνλ μελψλα)………………………. 

γ) πιινγηθή ύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρόλ ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη: (Δζληθά Γεληθά 
πιινγηθά χκβαζε Δξγαζέαο)……………………….. 

δ) Όςνο πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ  πνπ αθνξά πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ :………………………………. 
ε) Όςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά 
:……………………………………………… 

Γεζκεχνκαη γηα ηελ ηάξεζε θαη εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηεο εξγαηηθάο θαη 
αζθαιηζηηθάο λνκνζεζέαο θαη ηεο λνκνζεζέαο πεξέ πγεέαο θαη αζθΪιεηαο ησλ 

εξγαδνκΫλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 68 
ηνπ λφκνπ 3863/2010 ΦΔΚ 115Α/ 15-7-2010), φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ  κε ην Ϊξζξν 22 ηνπ Ν. 
4144/13 (ΦΔΚ 88/18-4-2013) 

 

Ζ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελέα: Ο πξνζθέξσλ/λόκηκνο εθπξόζσπνο 

                                                                                             (ππνγξαθά ζθξαγέδα) 
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    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –ΣΔΤΓ 

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 
αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζέα: ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 

- Κσδηθφο  ΑλαζΫηνπζαο Αξράο / ΑλαζΫηνληα ΦνξΫα ΚΖΜΓΖ : [6299] 

- Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΛΑΓΟΠΑΣΖ 45& ΑΣΑΛΑΝΣΖ / 
ΣΡΗΠΟΛΖ / 22131 

-Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο: Νηθνιφπνπινο Γεκάηξηνο σο πξνο ηελ 
δηαθάξπμε/Παλαγφπνπινο Γεψξγηνο σο πξνο ηελ κειΫηε. 
- ΣειΫθσλν: 2713600461-2713600489 

- Ζι. ηαρπδξνκεέν: dimos@tripolis.gr, d.nikolopoulos@tripolis.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδέθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www. tripolis.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο: 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθνξΪ ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ θύιαμεο ηνπ Ξελώλα ππνδνρήο-

θηινμελίαο γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο» ζην πιαίζην ηεο ΠξΪμεο «Λεηηνπξγέα μελψλα 
θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο» ζην Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο 2014-

2020», κε Κσδηθφ ΟΠ 5000936. Με ηελ ππ’ αξηζ. 588/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθάο 
Δπηηξνπάο Γάκνπ Σξέπνιεο, ζε εθηΫιεζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 3456/3.11.2020 5

εο
 

Σξνπνπνέεζεο, ε ΠξΪμε παξαηΪζεθε Ϋσο 30.09.2023. 
CPV: 79713000-5 – Τπεξεζέεο θχιαμεο 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 
- Ζ ζχκβαζε αλαθΫξεηαη ζε Ϋξγα, πξνκάζεηεο, ά ππεξεζέεο : ΤΠΖΡΔΗΔ 

- Δθφζνλ πθέζηαληαη, Ϋλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκΪησλ : - 
- Αξηζκφο αλαθνξΪο πνπ απνδέδεηαη ζηνλ θΪθειν απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (εάλ ππάξρεη): 
[……] 
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 
Πιάξεο Δπσλπκέα: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
ΔΪλ δελ ππΪξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 
εγθαηΪζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, 
αλαθΫξεηε Ϊιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνέεζεο, εθφζνλ απαηηεέηαη θαη 
ππΪξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθάδηεχζπλζε: [……] 
Αξκφδηνο ά αξκφδηνηii

: 

ΣειΫθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκεέν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδέθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη πνιχ κηθξά, 
κηθξά ά κεζαέα επηρεέξεζεiii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20:ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη πξνζηαηεπφκελν 
εξγαζηάξην, «θνηλσληθά επηρεέξεζε»iv

 ά 
πξνβιΫπεη ηελ εθηΫιεζε ζπκβΪζεσλ ζην 
πιαέζην πξνγξακκΪησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην εέλαη ην αληέζηνηρν πνζνζηφ 
ησλ εξγαδνκΫλσλ κε αλαπεξέα ά 
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκΫλσλ; 
Δθφζνλ απαηηεέηαη, πξνζδηνξέζηε ζε πνηα 
θαηεγνξέα ά θαηεγνξέεο εξγαδνκΫλσλ κε 
αλαπεξέα ά κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκΫλσλ 
αλάθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 
[….] 

ΚαηΪ πεξέπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζε επέζεκν 
θαηΪινγν/Μεηξψν εγθεθξηκΫλσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ά δηαζΫηεη ηζνδχλακν 
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βΪζεη εζληθνχ 
ζπζηάκαηνο (πξν)επηινγάο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκΫλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληάζηε ζηα ππφινηπα ηκάκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 
φπνπ απαηηεέηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 
παξφληνο κΫξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κΫξνο V 

θαηΪ πεξέπησζε, θαη ζε θΪζε πεξέπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξΪςηε ην κΫξνο VI.  

α) ΑλαθΫξεηε ηελ νλνκαζέα ηνπ θαηαιφγνπ 
ά ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 
αξηζκφ εγγξαθάο ά πηζηνπνέεζεο, θαηΪ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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πεξέπησζε: 
β) ΔΪλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ά ε 
πηζηνπνέεζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, 
αλαθΫξεηε: 
γ) ΑλαθΫξεηε ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζηα νπνέα 
βαζέδεηαη ε εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαη, 
θαηΪ πεξέπησζε, ηελ θαηΪηαμε ζηνλ 
επέζεκν θαηΪινγνv

: 

δ) Ζ εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαιχπηεη 
φια ηα απαηηνχκελα θξηηάξηα επηινγάο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 
πεξίπησζεΜΟΝΟ εθόζνλ απηό 
απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα εέλαη ζε ζΫζε 
λα πξνζθνκέζεη βεβαίσζε πιεξσκάο 
εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη 
θφξσλ ά λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο πνπ ζα 
δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζΫηνπζα 
αξρά ά ζηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα λα ηε ιΪβεη 
απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε 
δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο κΫινο 
απηά δηαηέζεηαη δσξεΪλ; 
ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 
ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε:  

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη ζηε 
δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
απφ θνηλνχ κε Ϊιινποvi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο 
εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δάλ λαη: 
α) ΑλαθΫξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξΫα ζηελ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα   
(επηθεθαιάο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκΫλα 
θαζάθνληα …): 
β) Πξνζδηνξέζηε ηνπο Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) ΚαηΪ πεξέπησζε, επσλπκέα ηεο 
ζπκκεηΫρνπζαο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο. 

 

α) [……] 
 

 

 

β) [……] 
 

 

γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 
ΚαηΪ πεξέπησζε, αλαθνξΪ ηνπ ηκάκαηνο  ά 
ησλ ηκεκΪησλ γηα ηα νπνέα ν νηθνλνκηθφο 
θνξΫαο επηζπκεέ λα ππνβΪιεη πξνζθνξΪ. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 
είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 
παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 
Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελέα θαη ηνλ 
ηφπν γΫλλεζεο εθφζνλ απαηηεέηαη: 

[……] 
[……] 

ΘΫζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 
Σαρπδξνκηθάδηεχζπλζε: [……] 
ΣειΫθσλν: [……] 
Ζι. ηαρπδξνκεέν: [……] 
ΔΪλ ρξεηΪδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα 
ζρεηηθΪ κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθΫο 
ηεο, ηελ Ϋθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝvii
 

ηήξημε: Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 
πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηα θξηηάξηα 
επηινγάο πνπ θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηάξηα θαη θαλφλεο πνπ 
θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο V θαησηΫξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο 
ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο 
απηψλ.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο 
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη 
ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV 

θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο 

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο 
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξνηέζεηαη λα 
αλαζΫζεη νπνηνδάπνηε κΫξνο ηεο ζχκβαζεο 
ζε ηξέηνπο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο; 

[]Ναη []Όρη 
 

ΔΪλ λαη παξαζΫζηε θαηΪινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιΪβσλ θαη ην 
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιΪβνπλ:  
[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 
παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε 
λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο 
κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii
 

ην Ϊξζξν 73 παξ. 1 νξέδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρήζεεγθιεκαηηθή νξγάλσζεix· 
2. δσξνδνθίαx,xi· 
3. απάηεxii· 
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxiii·

 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαοxiv· 
6. παιδική εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανθρώπωνxv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

ΤπΪξρεη ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά 
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα ά νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi

 ην 
νπνέν εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ ηνπ νξγΪλνπ ά 
Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο 
απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ γηα Ϋλαλ απφ 
ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηέζεληαη αλσηΫξσ 
(ζεκεέα 1-6), ά θαηαδηθαζηηθά απφθαζε ε 
νπνέα Ϋρεη εθδνζεέ πξηλ απφ πΫληε Ϋηε θαηΪ 
ην κΫγηζην ά ζηελ νπνέα Ϋρεη νξηζηεέ 
απεπζεέαο πεξένδνο απνθιεηζκνχ πνπ 
εμαθνινπζεέ λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xvii

 

Δάλ λαη, αλαθΫξεηεxviii
: 

α) Ζκεξνκελέα ηεο θαηαδηθαζηηθάο 
απφθαζεο πξνζδηνξέδνληαο πνην απφ ηα 
ζεκεέα 1 Ϋσο 6 αθνξΪ θαη ηνλ ιφγν ά ηνπο 
ιφγνπο ηεο θαηαδέθεο, 
β) Πξνζδηνξέζηε πνηνο Ϋρεη θαηαδηθαζηεέ [ 
]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελέα:[   ],  
ζεκεέν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 

β) [……] 
γ) ΓηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
[……] θαη ζρεηηθφ(-Ϊ) ζεκεέν(-α) [   ] 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xix

 

ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη κΫηξα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ 
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθΪζαξζε»)xx

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ 
ιάθζεθαλxxi

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη 
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεοxxii

, ζηελ ΔιιΪδα θαη ζηε ρψξα 
ζηελ νπνέα εέλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκΫλνο ; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

ΔΪλ φρη αλαθΫξεηε:  
α) Υψξα ά θξΪηνο κΫινο γηα ην νπνέν 
πξφθεηηαη: 
β) Πνην εέλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζΫηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) ΜΫζσ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο 
απφθαζεο; 
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε εέλαη ηειεζέδηθε θαη 
δεζκεπηηθά; 
- ΑλαθΫξαηε ηελ εκεξνκελέα θαηαδέθεο ά 
Ϋθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζε απηάλ, ηε 
δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με Ϊιια κΫζα; Γηεπθξηλάζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη 
εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλόκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή 
ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε 
δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο ;xxiii

 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 
 

β)[……] 
 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 

-[……]· 
 

-[……]· 
 

 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
ΔΪλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξεέο 
πιεξνθνξέεο 

[……] 

 

α)[……]· 
 

β)[……] 
 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 

-[……]· 
 

-[……]· 
 

 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
ΔΪλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξεέο 
πιεξνθνξέεο 

[……] 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 
ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηάζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 
ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 
θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv

; 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη 
κΫηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα 
ηνπ παξΪ ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 
απνθιεηζκνχ («απηνθΪζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 
πνπ ιάθζεθαλ: […….............] 

Βξέζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε 
νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηΪζεηοxxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ά  
β) δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, ά 

γ) εηδηθά εθθαζΪξηζε, ά 

δ) αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ 
εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην, ά 

ε) Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ά  
ζη) αλαζηνιά επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηάησλ, ά  
δ) ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ 

ΔΪλ λαη: 
- ΠαξαζΫζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα: 
- Γηεπθξηλέζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνένπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζα 
δχλαηαη λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηΫαο 
εζληθάο λνκνζεζέαο θαη ησλ κΫηξσλ 
ζρεηηθΪ κε ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο 

ηνπ ιεηηνπξγέαο ππφ απηΫο  ηηο 
πεξηζηΪζεηοxxvii

 

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 
ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξΪμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

[] Ναη [] Όρη 
 

[.......................] 
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πιεξνθνξέεο:  

Δάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
κΫηξα απηνθΪζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 
πνπ ιάθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλΪςεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
ζπκθσλίεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο 
κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 
πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
κΫηξα απηνθΪζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 
πνπ ιάθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξέδεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηελ χπαξμε 
ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ 
ηεο ζπκκεηνράο ηνπ ζηε δηαδηθαζέα 
αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 
πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξΪζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά 
επηρεέξεζε ζπλδεδεκΫλε κε απηφλ 
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ζηνλ 
αλαζΫηνληα θνξΫα ά Ϋρεη κε Ϊιιν ηξφπν 
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 
πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδεέμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκΫιεηαxxxi

 θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 
νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα 
θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 
πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
Δάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
κΫηξα απηνθΪζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 
πνπ ιάθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα [] Ναη [] Όρη 
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επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ 
επηινγάο, 
β) δελ Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο 
απηΫο, 
γ) άηαλ ζε ζΫζε λα ππνβΪιιεη ρσξέο 
θαζπζηΫξεζε ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα 
αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫα  
δ) δελ Ϋρεη επηρεηξάζεη λα επεξεΪζεη κε 
αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο 
απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ 
αλαζΫηνληα θνξΫα, λα απνθηάζεη 
εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη 
λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα 
ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ά λα παξΪζρεη εμ 
ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ 
ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 
ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε;  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα επηινγάο (ελφηεηα  ά ελφηεηεο Α Ϋσο Γ ηνπ παξφληνο κΫξνπο), ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 
ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνέ φια ηα απαηηνχκελα θξηηάξηα 
επηινγάο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ ΔιιΪδα ά ζην θξΪηνο κΫινο 
εγθαηΪζηαζάοxxxii; ηνπ: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
ΥξεηΪδεηαη εηδηθά έγθξηζε ή λα είλαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκΫλνπ 
νξγαληζκνχ γηα λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
παξΪζρεη ηηο ζρεηηθΫο ππεξεζέεο ζηε ρψξα 
εγθαηΪζηαζάο ηνπ 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 
ΔΪλ λαη, δηεπθξηλέζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 
δειψζηε αλ ηε δηαζΫηεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξΫαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ φηαλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο 
Ϋρνπλ πξνζδηνξηζηεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά 
ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ δηαθάξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα γηα ηνλ 
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 
ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε 
ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 
θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηάζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 
πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 
ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο είλαη ν εμήο xxxiii

: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ϋηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

Ϋηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

Ϋηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κΫζνο θχθινο εξγαζηψλ): 
[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2α) Ο εηάζηνο («εηδηθφο») θύθινο 
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 
επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 
από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξέδεηαη ζηε 
ζρεηηθά δηαθάξπμε  ά ζηελ πξφζθιεζε ά 
ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη εέλαη ν 
εμάο: 
θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηάζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 
ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 
εμήοxxxiv

: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ϋηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 

Ϋηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 

Ϋηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κΫζνο θχθινο εξγαζηψλ): 
[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

3) ε πεξέπησζε πνπ νη πιεξνθνξέεο 
ζρεηηθΪ κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ά 
εηδηθφ) δελ εέλαη δηαζΫζηκεο γηα νιφθιεξε 
ηελ απαηηνχκελε πεξένδν, αλαθΫξεηε ηελ 
εκεξνκελέα πνπ ηδξχζεθε ά Ϊξρηζε ηηο 
δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο: 

[…................................…] 
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4)Όζνλ αθνξΪ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθΫο 
αλαινγέεοxxxv

 πνπ νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά 
δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα 
Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 
θνξΫαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθΫο ηηκΫο 
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ Ϋρνπλ σο 
εμάο: 
ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 
ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 
αλαινγέαο-αλαινγέα κεηαμχ x θαη yxxxvi

 -θαη 
ε αληέζηνηρε αμέα) 
 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκΫλν πνζφ ζηελ 
αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 
θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα εέλαη ην 
εμάο: 
Δάλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξΪ ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 
νπνέεο (ελδΫρεηαη λα) Ϋρνπλ πξνζδηνξηζηεέ 
ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε 
ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη φηη: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 
έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 
 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
έξγσλ: 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξΪοxxxvii, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη 
εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο 
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 
θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 
ζεκαληηθφηεξσλ εξγαζηψλ δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξένδνο απηά 
πξνζδηνξέδεηαη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά 
ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 
δηαθάξπμε): 
[…] 
Έξγα: [……] 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
ππεξεζηώλ: 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξΪοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη 
πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 
παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
ΚαηΪ ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 
αλαθΫξεηε ηα πνζΪ, ηηο εκεξνκελέεο θαη 
ηνπο παξαιάπηεο δεκφζηνπο ά 
ηδησηηθνχοxxxix

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξένδνο απηά 
πξνζδηνξέδεηαη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά 
ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 
δηαθάξπμε):  
[…...........] 
Πεξηγξα
θά 

πνζΪ εκεξνκ
ελέεο 

παξαιάπη
εο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα 
ρξεζηκνπνηάζεη ην αθφινπζν ηερληθό 
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 
ππεξεζίεοxl, ηδέσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 
Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 
ηελ πεξέπησζε δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ 
Ϋξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ λα 
ρξεζηκνπνηάζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ά ηηο αθφινπζεο ηερληθΫο 
ππεξεζέεο γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ: 

[……..........................] 
 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ρξεζηκνπνηεέ ηνλ 
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 
ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζΫηεη εέλαη ηα 
αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ λα 
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηάκαηα 
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 
αλέρλεπζεο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο 

[....……] 
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ζχκβαζεο: 
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 
ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 
πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 
αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 
ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα επηηξΫπεη ηε 
δηελΫξγεηα ειέγρσλxli

 φζνλ αθνξΪ ην 
παξαγσγηθό δπλακηθό ά ηηο ηερληθέο 
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη, 
εθφζνλ θξέλεηαη αλαγθαέν, φζνλ αθνξΪ ηα 
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 
δηαζΫηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηέζεληαη 
απφ: 
α) ηνλ έδην ηνλ πΪξνρν ππεξεζηψλ ά ηνλ 
εξγνιΪβν, 
θαη/ή (αλΪινγα κε ηηο απαηηάζεηο πνπ 
νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά πξφζθιεζε ά 
δηαθάξπμε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 
β) ηα δηεπζπληηθΪ ζηειΫρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 
 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ λα 
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηΪ ηελ 
εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ν 
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 
θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα Ϋηε άηαλ ηα εμάο:  

Έηνο, κΫζν εηάζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ:  
[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφοδηεπζπληηθψλζηειερψλ: 
[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα Ϋρεη ζηε 
δηΪζεζά ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 
ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξνηίζεηαη, λα 
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 
ππεξγνιαβίαοxlii

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 
πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα παξΪζρεη ηα 
απαηηνχκελα δεέγκαηα, πεξηγξαθΫο ά 
θσηνγξαθέεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
πξνκεζεχζεη, ηα νπνέα δελ ρξεηΪδεηαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθΪ 

 

[] Ναη [] Όρη 
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γλεζηφηεηαο· 
ΚαηΪ πεξέπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

δειψλεη πεξαηηΫξσ φηη ζα πξνζθνκέζεη ηα 
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθΪ γλεζηφηεηαο. 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα 
πξνζθνκέζεη ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ 
επέζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ά 
ππεξεζέεο αλαγλσξηζκΫλσλ ηθαλνηάησλ, κε 
ηα νπνέα βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπΫο 
ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ά ζε πξφηππα, 
θαη ηα νπνέα νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά 
δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα 
Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη 
ζηε δηαθάξπμε; 
Δάλ όρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
αλαθΫξεηε πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 
 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 
πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο. 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα εέλαη ζε ζΫζε ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα 
πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ Ϋρνπλ 
εθδνζεέ απφ αλεμΪξηεηνπο νξγαληζκνχο 
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 
πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο γηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο 
αλΪγθεο; 
Δάλ όρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλέζηε πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξΪ ην 
ζχζηεκα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα εέλαη ζε ζΫζε ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα 
πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ Ϋρνπλ 
εθδνζεέ απφ αλεμΪξηεηνπο νξγαληζκνχο 
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 
ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλέζηε πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξΪ ηα 
ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 
αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ 
πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα 
πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, 
νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο 
ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε,πνπ ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο. 
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόοηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθΪ θαη ρσξέο 
δηαθξέζεηο θξηηάξηα ά θαλφλεο πνπ 
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθέσλ κε 
ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκΫλα πηζηνπνηεηηθΪ 
ά ινηπΫο κνξθΫο απνδεηθηηθψλ εγγξΪθσλ, 
αλαθΫξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο δηαζΫηεη ηα 
απαηηνχκελα Ϋγγξαθα: 
Δάλ νξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά 
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliii, αλαθέξεηε γηα ην 
θαζέλα: 

[….] 
 

 

 

 

[] Ναη [] Όρηxliv
 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……]xlv

 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε 
Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε 
ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαηζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
αλαθέξνληαηxlvi, εθηφο εάλ : 
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλxlvii.

 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα 
απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 
πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο 
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Γήιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζέαο πξνκάζεηαο: (ζπλνπηηθά πεξηγξαθά, 
παξαπνκπά ζηε δεκνζέεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, Ϋληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξΪο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 

                                                           
i
 ε πεξέπησζε πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά /αλαζΫησλ θνξΫαο εέλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κέαο 
(ελφο) ζα αλαθΫξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii
 ΔπαλαιΪβεηε ηα ζηνηρεέα ησλ αξκνδέσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

iii
 ΒιΫπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθΪ κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, 

ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαέσλ επηρεηξάζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξέεο απηΫο 
απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη 
ηεο νπνέαο ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη 
ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνέαο ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 
εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη 
νπνέεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνέσλ ν εηήζηνο θύθινο 
εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώθαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ 
δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

iv
 Έρεη δειαδά σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά Ϋληαμε αηφκσλ κε αλαπεξέα ά 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 
v
 Σα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε θαηΪηαμε, εΪλ ππΪξρνπλ, αλαθΫξνληαη ζηελ πηζηνπνέεζε. 

vi
 Δηδηθφηεξα σο κΫινο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο ά Ϊιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii
 Δπηζεκαέλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδΪθην ηνπ Ϊξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε 
ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν 
εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.” 

viii
 χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο εέλαη δπλαηά ε θαη' εμαέξεζε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ 
πεξηβΪιινληνο.  
ix

 Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 24εο 
Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, 
ζ. 42). 
x
 χκθσλα κε Ϊξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθΫξεηαη 

σο “δηαθζνξΪ”. 
xi

 Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δσξνδνθέαο ζηελ νπνέα 
ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο 
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ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). ΠεξηιακβΪλεη επέζεο ηε δηαθζνξΪ φπσο 
νξέδεηαη ζην λ. 3560/2007(ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ 
γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. 
Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
xii

 ΚαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηε πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε 
ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνµηθψλζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Πξσηνθφιισλ. 
xiii

 Όπσο νξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 13εο Ηνπλένπ 
2002 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο 
απνθιεηζκνχ πεξηιακβΪλεη επέζεο ηελ εζηθά απηνπξγέα ά ηελ απφπεηξα εγθιάκαηνο, φπσο 
αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαέζην. 
xiv

 Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
πκβνπιένπ, ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 
3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α)“Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
xv

 Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο νδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
πκβνπιένπ, ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο 
απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνέα 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xvi
 Ζ ελ ιφγσ ππνρξΫσζε αθνξΪ ηδέσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο 

(Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηΫο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο 
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιένπ ( βι. ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ) 
xvii

 ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
xviii

 ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
xix

 ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
xx

 Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ κε ηειεζέδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρά ζε 
δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε απηάο ηεο 
δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (Ϊξζξν 73 παξ. 7 
ηειεπηαέν εδΪθην)  
xxi

 ΛακβαλνκΫλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηάξα ησλ εγθιεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ δηαπξαρζεέ (κεκνλσκΫλα, 
θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθΪ ...), ε επεμάγεζε πξΫπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επΪξθεηα ησλ 
κΫηξσλ πνπ ιάθζεθαλ.  
xxii

 ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ 
ζηελ ΔιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ 
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε (Ϊξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδΪθην).  
xxiii

 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ζηα 
Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δπλαηά ε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ 
αζΫηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιάο θφξσλ ά αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαέξεζε, γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ 
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πεξηβΪιινληνο ά/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν κηθξΪ 
πνζΪ ησλ θφξσλ ά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ, ά φηαλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε ρξφλν 
θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο 
παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο αέηεζεο ζπκκεηνράο ά ζε 
αλνηθηΫο δηαδηθαζέεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο  
xxiv

 ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
xxv

 Όπσο αλαθΫξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ά ζην Ϊξζξν 18 παξ. 2 . 
xxvi

 . Ζ απφδνζε φξσλ εέλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηεέηαη απφ 
ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxvii

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxviii

 Δθφζνλ ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γέλεηαη αλαθνξΪ ζε ζπγθεθξηκΫλε δηΪηαμε, λα 
ζπκπιεξσζεέ αλΪινγα ην ΣΔΤΓ πρ Ϊξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxix
 Όπσο πξνζδηνξέδεηαη ζην Ϊξζξν 24 ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx
 Πξβι Ϊξζξν 48. 

xxxi
 Ζ απφδνζε φξσλ εέλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73 πνπ 

δηαθνξνπνηεέηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxxii

 Όπσο πεξηγξΪθεηαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από 
νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα απηό. 
xxxiii

 Μφλνλ εθφζνλ επηηξΫπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  
xxxiv

 Μφλνλ εθφζνλ επηηξΫπεηαη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ δηαθάξπμε.  

xxxv
 Π.ρ αλαινγέα κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvi
 Π.ρ αλαινγέα κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvii
 Οη αλαζΫηνπζεο αξρΫο κπνξνχλ λα δεηνύλ Ϋσο πΫληε Ϋηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ 

ηεθκεξέσζε εκπεηξέαο  πνπ ππεξβαίλεη ηα πΫληε Ϋηε. 
xxxviii

 Οη αλαζΫηνπζεο αξρΫο κπνξνχλ λα δεηνύλ Ϋσο ηξέα Ϋηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξέσζε 
εκπεηξέαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξέα Ϋηε. 
xxxix

 ΠξΫπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιάπηεο θαη ν θαηΪινγνο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη 
ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειΪηεο γηα ηα ζρεηηθΪ αγαζΪ ά ππεξεζέεο. 
xl

 Όζνλ αθνξΪ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ά ηηο ηερληθΫο ππεξεζέεο πνπ δελ αλάθνπλ Ϊκεζα ζηελ 
επηρεέξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, αιιΪ ζησλ νπνέσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξέδεηαη ν νηθνλνκηθφο 
θνξΫαο, φπσο θαζνξέδεηαη ζην κΫξνο II, ελφηεηα Γ, πξΫπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηΪ Ϋληππα 
ΣΔΤΓ. 
xli

 Ο Ϋιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγεέηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά, εθφζνλ απηά ζπλαηλΫζεη, εμ 
νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επέζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 
πξνκεζεπηάο ά ν πΪξνρνο ππεξεζηψλ. 
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xlii

 Δπηζεκαέλεηαη φηη εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο έρεη απνθαζέζεη λα αλαζΫζεη ηκάκα ηεο ζχκβαζεο 
ζε ηξέηνπο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο θαη ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιΪβνπ γηα ηελ 
εθηΫιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκάκαηνο, ηφηε ζα πξΫπεη λα ζπκπιεξσζεέ ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο 
ζρεηηθνχο ππεξγνιΪβνπο, βιΫπε κΫξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηΫξσ.  
xliii

 Γηεπθξηλέζηε πνην ζηνηρεέν αθνξΪ ε απΪληεζε. 
xliv

 ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
xlv

 ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
xlvi

 Πξβι θαη Ϊξζξν 1 λ. 4250/2014 

xlvii
 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ 
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ 
απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ 
πξφζβαζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗΗ:ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                   ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ: «Παξνρή ππεξεζηώλ θύιαμεο ηνπ                 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ                                                                   Ξελώλα ππνδνρήο-θηινμελίαο  
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ                                                                   γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο»    
ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Λαγνπάηε 45& Αηαιάληεο 

Σαρ. Κώδ.:  22132, Σξίπνιε                                                         Αξ. πξση.: 
ΣΖΛΔΦΩΝΟ : 2713 600461 

   

 

 πκθσλεηηθό πνζνύ  €……………………….  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%) 

 Μεηαμχ ηνπ ΓεκΪξρνπ Σξέπνιεο, Σδηνχκε Κσλζηαληέλνπ θαη ηνπ 
.....................................................κε Ϋδξα ηελ ...................................., Σ.Κ. ..................., κε ΑΦΜ: 
.................................. ΓΟΤ......................, γηα ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο, ηηο θνηλνπνηάζεηο ησλ 
εγγξΪθσλ, ηελ νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε θαη γηα θΪζε Ϋλλνκε ζρΫζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζχκβαζε, 
ζπκθσλάζεθαλ ζηα γξαθεέα ηνπ Γεκαξρεένπ Σξέπνιεο, ΛαγνπΪηε& ΑηαιΪληεο, Σ.Κ. 22132, 
Σξέπνιε,  

 άκεξα, ηελ   .....ε ....................,εκΫξα  ..................., ηνπ Ϋηνπο 2021 θαη ψξα .........., ηα 
παξαθΪησ: 

  

 Ο πξψηνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ΓεκΪξρνπ θαη Ϋρνληαο ππφςε  φηη: 

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπεηαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο  θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηάο εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδέσο: 

-ηνπ λ. 4782/2021 (Α’ 36) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 
αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 
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) “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”,  
- ηεο ππ΄ αξ.πξση. 137675/EΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΔΚ Β 5968/31-12-2018) Αληηθαηάζηαζε ηεο  
ππ’ αξηζκ. 110427/EΤΘΤ/ 1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β΄ 3521) ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηίηιν 
«Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΔΚ Β΄ 1822) 
ππνπξγηθήο απφθαζεο “Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 
2014 - 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 
2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ 
απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ”», 
 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
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 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 δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 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 Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87 Α') «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη ζάκεξα. 

- ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Α΄ 114/8.6.2006), Ϋηζη φπσο 
ηξνπνπνηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3731/2008 θαη ηζρχεη . 

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

 ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 
νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 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», 

 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 

ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 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»  

-ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.» 

-  ηνπΝ. 2518/1997 (ΦΔΚ Α 164) «Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ αζθαιείαο. Πξνζφληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
φπσο απηφο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ απφ ην Ν. 3206/2003 (ΦΔΚ Α 298) θαη ηνλ Ν. 3707/2008, φπσο 
ηζρχνπλ. 

- ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115Α/ 15-7-2010) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη 
ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ  κε ην Ϊξζξν 22 ηνπ 
Ν. 4144/13 (ΦΔΚ 88/18-4-2013) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη 
ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο» 

- ηεο, κε αξ. 57654/22.05.2017, απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο κε ζΫκα : 
“Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ  
Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ)” (Β/1781), 
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    -ηεο, κε αξηζκ. 56902/215/19-5-2017 (Β΄1924), απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη 
ΑλΪπηπμεο κε ζΫκα: «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

-  ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΪμεσλ 
πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο 
θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 
θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ 
δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ. 

- ηεο ππ’ αξηζ. 1498/27-04-2016 Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξΪμεο κε ηέηιν: «Λεηηνπξγέα μελψλα 
θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο» ζην Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο  2014-2020» 

- ηεο ππ’ αξηζ. 330/2016 απφθαζε ηνπ Γ. Σξέπνιεο πεξέ Ϋγθξηζεο ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο ζην 
ΔΠΑ ηεο πξΪμεο «Λεηηνπξγέα μελψλα θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο» 

- ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 3456/3.11.2020 5ε
 Σξνπνπνέεζε ηεο ΠξΪμεο «Λεηηνπξγέα μελψλα θηινμελέαο 

γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο» ζην Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο 2014-2020», κε Κσδηθφ ΟΠ 
5000936 ζην Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο 2014-2020» 

- Σελ αξηζ……………2021  κειΫηε ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθάο  Πξνζηαζέαο  Παηδεέαο θαη   
Πνιηηηζκνχ κε ηέηιν: «Παξνρά ππεξεζηψλ θχιαμεο  ηνπ Ξελψλα ππνδνράο – θηινμελέαο γπλαηθψλ 
ζπκΪησλ βέαο». 

-Σελ ππ’ αξηζ. …………/……2021  απφθαζε αλΪιεςεο ππνρξΫσζεο 

-Σελ ππ΄ αξ. ……….……./………..2021 απφθαζε  ηεο Ο.Δ. Γάκνπ Σξέπνιεο πεξέ δηελΫξγεηαο 
ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη θαζνξηζκνχ 
φξσλ ηεο δηαθάξπμεο γηα ηελ πινπνέεζε ηεο ππεξεζέαο κε ηέηιν: «Παξνρά ππεξεζηψλ γηα ηε 
θχιαμε θαη αζθΪιεηα ηνπ μελψλα ππνδνράο – θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο» 

-Σελ ππ’ αξ......../2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο, κε ηελ νπνέα, κεηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, θνηλνπνηεέηαη ε εγθξηηηθά Απφθαζε ηνπ απνηειΫζκαηνο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζην κεηνδφηε κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.  

-Σν ππ΄ αξ. ......…../……2021 Ϋγγξαθν ηνπ ΓεκΪξρνπ Σξέπνιεο πξνο ηνλ αλΪδνρν, κε ζΫκα: 
«Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο» 

 

ΑΝΑΘΔΣΔΗ 

  ην δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκΫλσλ, εθεμάο θαινχκελνο «αλΪδνρνο», ηελ πινπνέεζε ηνπ 
Ϋξγνπ «Παξνρά ππεξεζηψλ  θχιαμεο ηνπ Ξελψλα ππνδνράο-θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ 
βέαο»θαη ν αλΪδνρνο απνδΫρεηαη θαη αλαιακβΪλεη ηελ εθηΫιεζε ηεο ππφςε εξγαζέαο, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 4/2021κειΫηεο ηεο Γ/λζεοΚνηλσληθάο Πξνζηαζέαο, Παηδεέαο & Πνιηηηζκνχ 
ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο, ηελ κε αξ. πξ. ……………Γηαθάξπμε, θαη ζχκθσλα κε ηα θαησηΫξσ 
νξηδφκελα Ϊξζξα:  

ΑΡΘΡΟ 1ν       ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ-ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

               Αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ε παξνρά ππεξεζηψλ θχιαμεο - αζθΪιεηαο ηνπ 
Ξελψλα ππνδνράο – θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο, απφ εηαηξεέα θχιαμεο, φπσο αλαιπηηθΪ 
πεξηγξΪθεηαη ζηελ κε αξ. πξση. ………/2021 δηαθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα παξαξηάκαηΪ ηεο. 

         - Ο αλΪδνρνο ζα παξΫρεη ππεξεζέεο θχιαμεο- αζθΪιεηαο ηνπ μελψλα ππνδνράο- θηινμελέαο 
γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο, πνπ πεξηιακβΪλεη φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ 
θηηξένπ ηνπ μελψλα, θαζ’ φιν ην 24σξν, θαη φιεο ηηο κΫξεο ηνπ κάλα  φηαλ απαηηεέηαη απφ ηα 
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πξαγκαηηθΪ πεξηζηαηηθΪ ηνπ μελψλα απφ ηελ αλΪξηεζε ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ Ϋσο θαη ηελ 
30

ε
/09/2023 δηαζΫηνληαο ην απαξαέηεην πξνζσπηθφ, ψζηε λα θαιχπηεηαη ε θχιαμε – αζθΪιεηα φιν 

ην 24σξν. 

        - Ζ θχιαμε ζα γέλεηαη θαη επνκΫλσο, νη εκΫξεο θαη νη ψξεο ζα κεηξνχληαη, φηαλ ππΪξρεη 
πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ, ην νπνέν ζα επηθπξψλεηαη απφ ηελ Γηνέθεζε ηνπ Ξελψλα. 
Σν Ϋξγν ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν) θαη απφ 
Δζληθνχο Πφξνπο, κΫζσ ηνπ ΠΓΔ θαη ζπγθεθξηκΫλα απφ πηζηψζεηο ηεο ΑΔΠ 0261 κε θσδηθφ 
ελαξέζκνπ 2016ΔΠ02610005. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβΪλεηαη ζην ππνΫξγν 7 ηεο ΠξΪμεο: «Λεηηνπξγέα 
μελψλα θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο», ε νπνέα Ϋρεη εληαρζεέ ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεινπφλλεζνο 2014-2020» θαη Ϋρεη ιΪβεη θσδηθφ ΜΗS 5000936. 

Οη δαπΪλεο γηα ηελ παξνρά ηεο ππεξεζέαο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γάκνπ  

Σξέπνιεο νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2021, θαη εηδηθφηεξα ηνλ θσδηθφ Κ.Α…………….. ηνπ ζθΫινπο 
ησλ εμφδσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν  ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

1.  Χο κΫγηζηνο ζπκβαηηθφο ρξφλνο γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, νξέδεηαη, απφ ηελ αλΪξηεζε απηάο ζην ΚΖΜΓΖ  Ϋσο θαη ηελ 30ε-09-

2023.Ο ζπκβαηηθφορξφλνο ζεσξεέηαη ν ρξφλνο ηεο πξαγκαηηθάο θχιαμεο ηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε 
ηα πξαγκαηηθΪ πεξηζηαηηθΪ, φπσο απηφο ζα βεβαησζεέ απφ ηηο ππεξεζέεο ηνπ Ξελψλα. Γειαδά, 
θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, φηαλ ν Ξελψλαο δελ Ϋρεη θηινμελνχκελεο γπλαέθεο, ηφηε 
δελ ζα απαζρνιεέηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ ζα θαηαβΪιιεηαη ακνηβά. 

2. Ζ  ζπλνιηθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη κεηΪ απφ  αηηηνινγεκΫλε απφθαζε 
ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κΫρξη ην 50% απηάο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ 
ππνβΪιιεηαη πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηΪο ηεο, ζε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο 
πνπ δελ νθεέινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιάμεη ε ζπλνιηθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 
ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά, αλ ιάμεη ε παξαηαζεέζα, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, 
δηΪξθεηα, ρσξέο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ηα παξαδνηΫα ηεο ζχκβαζεο, ν αλΪδνρνο 
θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο.  Αλ νη ππεξεζέεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηΪ ηε ιάμε 
ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε 
επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ πνηληθΫο ξάηξεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην 
Ϊξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. Γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απαηηείηαη πξνέγθξηζε ηεο Δηδηθήο 
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Πεινπνλλήζνπ. 

3. Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα παξαηαζεέ κΫρξη εμαληιάζεσο ηνπ αξρηθνχ θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016 θαη ηα 
Ϊξζξα 4.5 θαη 6.2 ηεο Γηαθάξπμεο, κεηΪ απφ πξνΫγθξηζε ηεο Δηδηθάο Τπεξεζέαο Γηαρεέξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ΠεξηθΫξεηαο Πεινπνλλάζνπ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 
αξκφδηνπ νξγΪλνπ, αλ ππΪξμεη παξΪηαζε ηεο πξΪμεο: “Λεηηνπξγέα μελψλα θηινμελέαο γπλαηθψλ 
ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο”, ε νπνέα Ϋρεη εληαρζεέ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Πεινπφλλεζνο 2014-2020» θαη Ϋρεη ιΪβεη θσδηθφ ΜΗS 5000936. 

4.Ο Γάκνο Σξέπνιεο (ΚηΔ) δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δηαθφςεη ηελ ζχκβαζε πξνζσξηλΪ ά 
νξηζηηθΪ, φηαλ πξνθχςνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο (π.ρ. νηθνλνκηθνέ ιφγνη, ηερληθνέ ιφγνη θ.α.) ά αλ 
ην πξνζσπηθφ ηνπ απμεζεέ ηφζν, πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ, λα θαιχπηεη ηηο αλΪγθεο ηνπ ά αλ δελ 
ππΪξρεη ε αλΪγθε ιεηηνπξγέαο ηνπ ρψξνπ. Πξνο ηνχην ζα εηδνπνηάζεη ηνλ αλΪδνρν 15 εκΫξεο 
λσξέηεξα. ηελ πεξέπησζε ιχζεο ά πξνζσξηλάο δηαθνπάο ηεο ζχκβαζεο γηα ηνπο παξαπΪλσ 
ιφγνπο ν αλΪδνρνο νπδεκέα απνδεκέσζε δηθαηνχηαη απφ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ 
ππνιεηπφκελν ρξφλν απφ ηελ δηαθνπά θαη κΫρξη ηελ νξηδφκελε ιάμε ηεο.  
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ΑΡΘΡΟ 3ν   ΓΑΠΑΝΖ 

Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη Ϋσο ην πνζφ ησλ 
……………………………………….€ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 24 % (ελδεηθηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο ρσξέο ΦΠΑ: € ……………….., ΦΠΑ: ……………).  

ΑΡΘΡΟ 4ν    ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

          πκβαηηθΪ ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο, ηα νπνέα απνηεινύλ αλαπόζπαζην θαη ηζνδύλακεο 
ηζρύνο ηκήκα απηήο, είλαη ηα εμήο: 

α) ε Γηαθάξπμε (κε ην ΣΔΤΓ),  

β) ε Σερληθά Πεξηγξαθά ηεο Τπεξεζέαο 

γ) επγγξαθά Τπνρξεψζεσλ ηεο Τπεξεζέαο,  

δ) ε Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ   θ α η 

ε) ε Σερληθά πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ,  

ΑΡΘΡΟ 5ν
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Ζ επίβιεςε θαη ε δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο από ηνλ Αλάδνρν ησλ εξγαζηώλ θαη ηεο 
πηζηήο εθαξκνγήο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη  ηεο ύκβαζεο ζα γίλεηαη βάζεη ησλ 
άξζξσλ 216,219 θαη 220 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Α. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζΫηεη ΚΫληξν Δπηρεηξάζεσλ θαη ζπζηεκΪησλ 24σξεο 
ζηειΫρσζεο θαη ιεηηνπξγέαο, γηα ηπρφλ Ϊκεζε επΫκβαζε, ζε απνζηνιά ζάκαηνο θηλδχλνπ ά 
ζνβαξνχ δεηάκαηνο ά ζπκβΪληνο 

2. Καζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζΫηεη ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΓΗΧΝ, κε φια ηα ζηνηρεέα ησλ εξγαδνκΫλσλ ζε θΪζε βΪξδηα (νλνκαηεπψλπκν, 
αξηζκφ δειηένπ ηαπηφηεηαο) 

3. Θα ηεξεέηαη βηβιέν ζπκβΪλησλ, φπνπ ζα θαηαγξΪθνληαη ε Ϋλαξμε αλΪιεςεο θαη ιάμεο ηεο 
ππεξεζέαο θΪζε θχιαθα, ηα ηπρφλ ζπκβΪληα, θαζψο θαη δηαπηζηψζεηο θχιαμεο ά πεξηπνιέαο ζε 
θΪζε ζΫζε θχιαμεο. 

4. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα δηαηέζεηαη, ζα πξΫπεη:  

α) λα δηαζΫηεη, εθηφο απφ ηελ θαηΪ λφκν Ϊδεηα εξγαζέαο, άζνο, εππξεπά εκθΪληζε θαη ζσζηφ ηξφπν 
ζπκπεξηθνξΪο. 

β) λα εέλαη θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν, ψζηε λα κπνξεέ λα αληηκεησπέζεη πηζαλΫο απεηιΫο κε ηνλ 
θαιχηεξν θαη πην ελδεδεηγκΫλν ηξφπν. 

γ) λα Ϋρεη βαζηθΫο γλψζεηο ζεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ππξαζθΪιεηα, ππξφζβεζε, Ϊκεζε 
αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ά δηαξξνά λεξνχ, παξνρά πξψησλ βνεζεηψλ θιπ. 

5. Σν πξνζσπηθφ, πνπ ζα απαζρνιεέηαη, ζα γλσζηνπνηεέηαη απφ ηνλ αλΪδνρν κε ηελ αλΪιεςε 
θαζεθφλησλ, πξΫπεη δε λα ηπγρΪλεη θαη ηεο Ϋγθξηζεο ηνπ εξγνδφηε. Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα 
ελαιιΪζζεηαη κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα Ϋρνπλ εμαξράο ηχρεη ηεο Ϋγθξηζεο ηνπ εξγνδφηε θαη 
Ϋρνπλ ηελ απαξαέηεηε εθπαέδεπζε. 

6. ΑληηθαηΪζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηέζεηαη επηηξΫπεηαη κφλν θαηφπηλ Ϋγθαηξεο εηδνπνέεζεο 
θαη επαξθνχο αηηηνιφγεζεο απφ ηελ εηαηξεέα. Ο Γάκνο δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη ηελ 
αληηθαηΪζηαζε πξνζσπηθνχ. 
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7. ε πεξέπησζε αζζΫλεηαο ά Ϊιιεο εθηφο πξνγξΪκκαηνο αλΪγθεο αληηθαηΪζηαζεο, ε 
αληηθαηΪζηαζε ζα γέλεηαη κφλν απφ Ϊηνκν πνπ άδε εέλαη εθπαηδεπκΫλν ζηε θχιαμε. 

8. Σν πξνζσπηθφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ηνλ αλΪδνρν, ζα πξΫπεη λα βξέζθεηαη ζε θαιά 
θπζηθά θαηΪζηαζε θαη λα Ϋρεη ηελ θαηΪιιειε γλψζε γηα ηελ θχιαμε (εκπεηξέα ζηελ έδηα ά Ϊιιεο 
Δηαηξεέεο θχιαμεο, παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξέσλ, θιπ.). Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα 
παξΫρεη ζηνηρεέα, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε θαηαιιειφηεηα θΪζε θχιαθα. 

9. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ ηνπο θεέκελνπο λφκνπο θαη δηαηΪμεηο θαη ηα δπλΪκεη απηψλ 
δηαηΪγκαηα θαζψο θαη ηηο ζπλαθεέο γεληθΪ αζηπλνκηθΫο θη Ϊιιεο δηνηθεηηθΫο δηαηΪμεηο ζρεηηθΫο κε 
ην Ϋξγν πνπ αλαιακβΪλεη, επζχλεηαη δε πξνζσπηθΪ γηα θΪζε παξΪβαζε ηνπο. 

10. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηΪγκαηα, ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο ά 
αζηπλνκηθΫο δηαηΪμεηο, πεξέ πγεέαο θαη αζθΪιεηαο εξγαδνκΫλσλ γηα φιν ην απαζρνινχκελν 
πξνζσπηθφ ζην αλαηηζΫκελν Ϋξγν. 

11. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ θαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηΪμεηο ηεο εξγαηηθάο θαη 
αζθαιηζηηθάο λνκνζεζέαο θαη ηεο λνκνζεζέαο πεξέ πγεέαο θαη αζθΪιεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη 
πξφιεςεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

12.Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ θαη λα εθαξκφδεη ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθά λνκνζεζέα, ζε φηη 
αθνξΪ ηηο ακνηβΫο, ηαθηηθΫο θαη Ϋθηαθηεο, ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, ηελ θνηλσληθά ηνπ αζθΪιηζε 
θαη ηηο Ϊιιεο αλΪινγεο θχζεο παξνρΫο θαη νπδΫπνηε δχλαηαη λα αξλεζεέ ηελ θαηαβνιά ησλ ελ 
ιφγσ παξνρψλ ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ κε ηελ πξφθαζε φηη ν Γάκνο δελ ηνπ θαηΫβαιε ηελ 
θαλνληζκΫλε απνδεκέσζε. 

13. Να αλαιακβΪλεη θΪζε επζχλε θαη θαζέζηαηαη κφλνο θαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο γηα 
νπνηεζδάπνηε θζνξΫο ά δεκηΫο πνπ πξνμΫλεζε ν έδηνο ά ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ 
Ϋξγνπ, θαζψο επέζεο ζε πξφζσπα ά πξΪγκαηα ηνπ Ξελψλα ά θαη νκφξσλ ηδηνθηεζηψλ απφ 
νπνηαδάπνηε αλεμαξηάησο αηηέα. 

 

 

Β. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ζα θπιΪζζεη ηνπο ρψξνπο ηνπ Ξελψλα, νθεέιεη: 

1. Να ειΫγρεη ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα Ϊηνκα. 

2. Να θαηαγξΪθεη ζην βηβιέν επηζθεπηψλ ηα ζηνηρεέα ηνπ επηζθΫπηε, ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα 
επέζθεςεο θαζψο θαη ηελ Τπεξεζέα επέζθεςεο απηψλ 

3. Να ειΫγρεη ηηο ρεηξαπνζθεπΫο κε ηα ππΪξρνληα ηερληθΪ κΫζα. 

4. Να ειΫγρεη θαη λα θπιΪζζεη ηνπο ρψξνπο ζηΪζκεπζεο θαη λα κε επηηξΫπεη ηελ εέζνδν νρεκΪησλ 
πξνζσπηθνχ θαη επηζθεπηψλ θαηΪ ηηο κε εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο, εθηφο πεξηπηψζεσλ Ϊδεηαο 
απηψλ. 

5. Να ειΫγρεη ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθέα κε ηα ππΪξρνληα ηερληθΪ κΫζα. 

6. Να ειΫγρεη, θαηΪ ηελ αλΪιεςε, ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ησλ πΪζεο θχζεσο ηειεπηθνηλσληαθψλ 
κΫζσλ θαη ζπζηεκΪησλ αζθΪιεηαο. ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο νπνηαζδάπνηε βιΪβεο , ελεξγεέ 
ζρεηηθά θαηαγξαθά ζην βηβιέν ζπκβΪλησλ. 

7. Να δηελεξγεέ πεξηπνιέεο εζσηεξηθΪ ά εμσηεξηθΪ θαη λα ειΫγρεη ηνλ θσηηζκφ, ηηο ζχξεο θαη ινηπΪ 
εππαζά ζεκεέα. 

8. Να ειΫγρεη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 
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9. ΚαηΪ ηελ ιάμε ηνπ σξαξένπ εξγαζέαο, λα ειΫγρεη ηνπο ρψξνπο γηα ηπρφλ παξακνλά αηφκσλ, πνπ 
δελ επηηξΫπεηαη. 

10. Δπέζεο, λα επηζεσξεέ ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ θηηξένπ, ελεξγψληαο πξνιεπηηθΪ 
θαη θαηαζηαιηηθΪ πξνο απνθπγά θΪζε εέδνπο δεκηΪο απφ πηζαλά βιΪβε (ππξθαγηΪο, δηαξξνάο λεξνχ 
θιπ.) 

11. Να εληνπέδεη θαη παξαθνινπζεέ θαηαζηΪζεηο πνπ δελ εέλαη ζπλάζεηο θαη λα επεκβαέλεη ηελ 
θαηΪιιειε ζηηγκά γηα λα ηηο αληηκεησπέζεη.  

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ ΑλΪδνρν ζε νπνηνλδάπνηε ηξέην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 
δηθαησκΪησλ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε χκβαζε πνπ ζα ζπλΪςεη κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Καη’ 
εμαέξεζε εέλαη επηηξεπηά ε εθρψξεζε ηεο εέζπξαμεο ηεο ακνηβάο ηνπ Αλαδφρνπ ζε αλαγλσξηζκΫλν 
πηζησηηθφ έδξπκα ηεο επηινγάο ηνπ, εθφζνλ ηεξεζεέ ε ζρεηηθά λφκηκε δηαδηθαζέα. Σα 
ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 
ζην κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο. Ο ΑλΪδνρνο, 
επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζε γεγνλφο πνπ εκπέπηεη 
ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα 
Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ 
απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ ΑλαζΫηνπζα 
Αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ιάςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηάκαηνο ηνπ 
Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθΪ κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο ηεθκαέξεηαη ε απνδνρά ηνπ 
αηηάκαηνο. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ 
ζρεηέδνληαη κε ηελ πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκΪησλ θαη φινπο γεληθΪ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. 
Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα Ϋρεη αζθαιηζηεέ, ζε αζθαιηζηηθά εηαηξεέα ηεο επηινγάο ηεο, γηα 
ζΫκαηα Αζηηθάο Δπζχλεο Ϋλαληη ηξέησλ, γηα ζσκαηηθΫο βιΪβεο θαη παξεπφκελεο δεκηΫο, πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ά ησλ ππαιιάισλ ηεο ζε ηξέηα πξφζσπα θαη γηα 
πιηθΫο δεκηΫο θαη παξεπφκελεο δεκηΫο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ά ησλ 
ππαιιάισλ ηνπ ζην θηάξην ηνπ Ξελψλα θαη ηξέησλ. Ο Ξελψλαο, ην πξνζσπηθφ ηνπ, γεληθΪ 
αλεμαξηάησο ζρΫζεο εξγαζέαο, θαζψο θαη ε πεξηνπζέα ηνπ Ξελψλα ζσξνχληαη ηξέηνη θαη 
θαιχπηνληαη απφ ηελ σο Ϊλσ αζθΪιηζε. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά απαιιΪζζεηαη απφ θΪζε επζχλε θαη ππνρξΫσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ά απφ 
θΪζε Ϊιιε αηηέα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ππεξεζέαο. ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε παξΪβαζεο ά 
δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε ηξέηνπο απφ ηα θπζηθΪ πξφζσπα πνπ απαζρνιεέ ν ΑλΪδνρνο, ππνρξενχηαη 
ν ΑλΪδνρνο κφλνο απηφο πξνο απνθαηΪζηαζά ηεο. 

12. Ο ΑλΪδνρνο εγγπΪηαη πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά φηη νη ππεξεζέεο πνπ ζα παξΫρεη δελ ζα 
απνθιέλνπλ απφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο ηεο χκβαζεο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Α. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνέθεζε απηάο ζα δηελεξγεζεέ απφ ηελ  
Γηεχζπλζε Κνηλσληθάο  Πξνζηαζέαο, Παηδεέαο θαη Πνιηηηζκνχ, ε νπνέα θαη ζα εηζεγεέηαη ζην 
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν άηνη ζηελ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο  γηα φια ηα 
δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζάθνπζα εθηΫιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 
εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιάςε ησλ επηβεβιεκΫλσλ κΫηξσλ ιφγσ κε 
ηάξεζεο ησλ σο Ϊλσ φξσλ θαη ηδέσο γηα δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνέεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ 
θαη παξΪηαζε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

21PROC008690740 2021-05-31



 

 

Σελίδα 76 

                                                                                                                                                                                                 

Β. Ζ αξκφδηα ππεξεζέα κε απφθαζά ηεο ζα νξέζεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο 
επφπηε κε θαζάθνληα εηζεγεηά ππΪιιειν ηεο ππεξεζέαο. Σα θαζάθνληα ηνπ επφπηε εέλαη, 
ελδεηθηηθΪ, ε πηζηνπνέεζε ηεο εθηΫιεζεο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν Ϋιεγρνο ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζάγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζέα 
πνπ δηνηθεέ ηε ζχκβαζε ζα απεπζχλεη Ϋγγξαθα κε νδεγέεο θαη εληνιΫο πξνο ηνλ αλΪδνρν πνπ 
αθνξνχλ ζηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Γ. Γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε παξαιαβά ησλ ππεξεζηψλ ηεξεέηαη απφ ηνλ αλΪδνρν 
εκεξνιόγην ζην νπνέν θαηαγξΪθνληαη ε ηκεκαηηθά εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε 
θαζεκεξηλά απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, Ϋθηαθηα ζπκβΪληα θαη Ϊιια 
ζηνηρεέα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σν εκεξνιφγην ζα ζπλππνγξΪθεηαη απφ 
ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεέ λα ζεκεηψζεη επέ απηνχ παξαηεξάζεηο γηα ηελ ηάξεζε ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιΪζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηΫιεζεο ηεο ππεξεζέαο ά φηαλ απηφ δελ εέλαη 
εθηθηφ πξνζθνκέδεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν ζηε Ϋδξα ηεο ππεξεζέαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ. Οη 
θαηαγξαθΫο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρεέν γηα ηελ παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ 

επηηξνπά παξαιαβάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν  ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΤΜΒΑΖ 

 

Α. Ζ παξαιαβά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γέλεηαη απφ επηηξνπά παξαιαβάο πνπ ζπγθξνηεέηαη, 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 3 θαη 11 πεξ. δ’ ηνπ Ϊξζξνπ 221ηνπ λ. 4412/2016.  Δπέζεο, ε 
παξαιαβά ησλ ππεξεζηψλ δηΫπεηαη θαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο θαλφλεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Ξελψλα. 

Ζ δηαδηθαζέα παξαιαβάο ζα γέλεηαη σο εμάο: -ΑλΪ κάλα, κεηΪ ηε ιάμε ηνπ κάλα, ν αλΪδνρνο ζα 
ππνβΪιεη εκεξνιόγην κε ηελ θαηαγξαθά ησλ εκεξψλ θαη σξψλ θαηΪ ην εηθνζηηεηξΪσξν πνπ 
παξεέρε ππεξεζέεο θαη ππνινγηζκΫλν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ καδέ κε ηα αθφινπζα ζπλνδεπηηθΪ 
Ϋγγξαθα (θαηαγξαθή εξγαδνκέλσλ, ΑΠΓ θαη απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηεο, θαηάζηαζε 
κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηα αληίζηνηρα πνζά πιεξσκήο θαη αξηζκνύο ινγαξηαζκώλ 
ηξαπεδώλ γηα ηελ θαηάζεζε ησλ απνδνρώλ ηνπο θαη απνδείμεηο πιεξσκήο απνδνρώλ. ) 
   -Θα εθδέδεηαη βεβαέσζε απφ ηελ ΠξντζηακΫλε ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθάο  Πξνζηαζέαο, 
Παηδεέαο θαη Πνιηηηζκνχ κε θαηαγξαθά ηνπ αξηζκνχ  ησλ αηφκσλ πνπ θηινμελάζεθαλ ζηνλ 
μελψλα ηνλ  αληέζηνηρν κάλα θαη ηελ θαηαγξαθά εκεξψλ θαη σξψλ θχιαμεο. 

   -Θα εθδέδεηαη Βεβαέσζε Καιάο ΔθηΫιεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θχιαμεο απφ ηελ 
ΠξντζηακΫλε ηεοΓηεχζπλζεο Κνηλσληθάο  Πξνζηαζέαο, Παηδεέαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη απφ ηνλ 
επφπηε/επφπηξηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα ηηο εκΫξεο πνπ θηινμελάζεθαλ πεξηζηαηηθΪ, 
θαη ηελ θαηαγξαθά σξψλ/εκεξψλ θαη θνζηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνλ  αληέζηνηρν 
κάλα.  

 -Ζ επηηξνπά παξαιαβάο ηεο ζχκβαζεο ζα εθδέδεη πξσηφθνιιν νξηζηηθάο παξαιαβάο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνλ αληέζηνηρν κάλα ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 219 ηνπ λ.4412/2016. 
-ΜεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηεο επηηξνπάο,  ε πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε 
ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλΪδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 
8 ηεο παξνχζαο.  

Β. ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο δηελεξγεέηαη ν απαηηνχκελνο Ϋιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηε ζχκβαζε, κπνξεέ δε λα θαιεέηαη λα παξαζηεέ θαη ν αλΪδνρνο. ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο 
δηαδηθαζέαο, ε επηηξνπά παξαιαβάο: α) εέηε παξαιακβΪλεη ηηο ζρεηηθΫο ππεξεζέεο, εθφζνλ 
θαιχπηνληαη νη απαηηάζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξέο Ϋγθξηζε ά απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, 
β) εέηε εηζεγεέηαη γηα ηελ παξαιαβά κε παξαηεξάζεηο ά ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκΫλσλ 
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ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο Γ θαη Γ. Σα αλσηΫξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθΫο 
παξαιαβΫο.  

Γ. Αλ ε επηηξνπά παξαιαβάο θξέλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζέεο δελ αληαπνθξέλνληαη πιάξσο 
ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληΪζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλάο παξαιαβάο, πνπ αλαθΫξεη ηηο 
παξεθθιέζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεέ αλ νη 
αλαθεξφκελεο παξεθθιέζεηο επεξεΪδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 
ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαέεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθΫο αλΪγθεο. 

Γ. Γηα ηελ εθαξκνγά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ νξέδνληαη ηα αθφινπζα: 

α) ηελ πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ φηη δελ επεξεΪδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκΫλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε παξαιαβά ησλ ελ ιφγσ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ε νπνέα ζα πξΫπεη λα εέλαη 
αλΪινγε πξνο ηηο δηαπηζησζεέζεο παξεθθιέζεηο. ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο σο Ϊλσ απφθαζεο, ε 
επηηξνπά παξαιαβάο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληΪμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθάο παξαιαβάο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

β) Αλ δηαπηζησζεέ φηη επεξεΪδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ απνξξέπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζέεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
νξηδνκΫλσλ ζην Ϊξζξν 220.  

Δ. Αλ παξΫιζεη ρξνληθφ δηΪζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ηνπ παξαδνηΫνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα θαη δελ Ϋρεη εθδνζεέ πξσηφθνιιν παξαιαβάο 
ηεο παξαγξΪθνπ Β ά πξσηφθνιιν κε παξαηεξάζεηο ηεο παξαγξΪθνπ Γ, ζεσξεέηαη φηη ε παξαιαβά 
Ϋρεη ζπληειεζζεέ απηνδέθαηα.  

Σ. ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ 
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά πνπ 
ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα 
ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο ηεο παξαγξΪθνπ Α. Ζ παξαπΪλσ επηηξνπά 
παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη 
ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια. Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθεηαη πξηλ 
ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ. Οπνηαδάπνηε ελΫξγεηα πνπ Ϋγηλε απφ ηελ αξρηθά επηηξνπά παξαιαβάο, δελ 
ιακβΪλεηαη ππφςε. 

ΑΡΘΡΟ 8ν  ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

 

-πκβαηηθφο ρξφλνο ζεσξεέηαη ν ρξφλνο ηεο πξαγκαηηθάο θχιαμεο ηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηα 
πξαγκαηηθΪ πεξηζηαηηθΪ, φπσο απηφο ζα βεβαησζεέ απφ ηηο ππεξεζέεο ηνπ Ξελψλα. Γειαδά, θαηΪ 
ηελ δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, φηαλ ν Ξελψλαο δελ Ϋρεη θηινμελνχκελεο γπλαέθεο, ηφηε δελ ζα 
απαζρνιεέηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ ζα θαηαβάιιεηαη ακνηβή. ΄Χο κΫγηζηνο 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
νξέδεηαη, απφ ηελ αλΪξηεζε απηάο ζην ΚΖΜΓΖ  Ϋσο θαη ηελ 30ε-09-2023. 

- Οη ηηκΫο ηνπ ζπκβαηηθνχ Σηκνινγένπ εέλαη ζηαζεξΫο θαη ακεηΪβιεηεο ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαη γηα θαλέλα ιόγν δελ ππόθεηληαη ζε αλαζεώξεζή ηνπο. 
-Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ  ηκεκαηηθΪ, κε βΪζεη ηα πξαγκαηηθΪ πεξηζηαηηθΪ 
θαη ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κεηΪ ηελ εθΪζηνηε νξηζηηθά παξαιαβά ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο φπσο 
πεξηγξΪθεηαη ζην Ϊξζξν 7 ηεο παξνχζαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξΪγξαθν 7.Α. 
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 -ΜεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηεο επηηξνπάο,  ε πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη 
κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλΪδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, σο εμάο:  

α) Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.  

β) Δμνθιεηηθά απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εΪλ ην ηηκνιφγην δελ θΫξεη ηελ Ϋλδεημε «Δμνθιάζεθε». 

γ) ΠηζηνπνηεηηθΪ Φνξνινγηθάο θαη Αζθαιηζηηθάο Δλεκεξφηεηαο. 

δ) θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά (Ϊξζξν 200 παξ.6). 
- Toλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε 
ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρά ηεο ππεξεζέαο ζηνλ ηφπν 
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδέσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 
θξαηάζεηο:  

α) ΚξΪηεζε 0,07% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ 
ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο 
αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε 
πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ 
ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ επηβΪιιεηαη (Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη). 
δ) Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ 
εηζνδάκαηνο  επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Ο αλΪδνρνο, θαζ φιε ηελ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ απαηηνχκελε απφ ην Ν. 
2518/97 εηδηθά Ϊδεηα, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3707/2008  θαη ηζρχεη , ηελ νπνέα θαηαζΫηεη κε 
ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ζηνλ Γάκν θαη ζε πεξέπησζε πνπ απηά ιάγεη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα πξνβεέ Ϋγθαηξα ζηηο απαηηνχκελεο ελΫξγεηεο γηα αλαλΫσζά ηεο ά Ϋθδνζε 
λΫαο, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη λα ηελ θαηαζΫζεη ζηνλ Γάκν, νχησο ψζηε λα ππΪξρεη ε λφκηκε 
θΪιπςε ηεο πξνζθνξΪο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζ’ φιε ηελ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ν   ΚΖΡΤΞΖ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΩΣΟΤ-ΚΤΡΩΔΗ 

Α. Ο αλΪδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκάο ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ 
Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, εΪλ δελ εθπιεξψζεη 
ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά δελ ζπκκνξθσζεέ κε ηηο γξαπηΫο εληνιΫο ηεο αλαζΫηνπζαο 
αξράο, πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ά ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη εΪλ ππεξβεέ ππαέηηα ηε 
ζπλνιηθά πξνζεζκέα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκΫλσλ ππφςε ησλ παξαηΪζεσλ 

ηελ πεξέπησζε απηά ηνπ θνηλνπνηεέηαη εηδηθά φριεζε, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ζπγθεθξηκΫλε 
πεξηγξαθά ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνέεο νθεέιεη λα πξνβεέ απηφο, ζΫηνληαο πξνζεζκέα γηα ηε 
ζπκκφξθσζά ηνπ, ε νπνέα δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπΫληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 
πξνζεζκέα πνπ ηεζεέ κε ηελ εηδηθά φριεζε παξΫιζεη ρσξέο λα ζπκκνξθσζεέ, θεξχζζεηαη 
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αηηηνινγεκΫλα Ϋθπησηνο κΫζα ζε ηξηΪληα (30) εκΫξεο απφ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο σο Ϊλσ 
πξνζεζκέαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλΪδνρν πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κεηΪ απφ θιάζε ηνπ γηα 
παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ, νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 
α) νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη 
β) ΔπηπιΫνλ, κπνξεέ λα ηνπ επηβιεζεέ ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 
απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζε δηαδηθαζέεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ.  

Β. Αλ νη ππεξεζέεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηΪ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ 
πνηληθΫο ξάηξεο, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 
-ΠνηληθΫο ξάηξεο δχλαηαη λα επηβΪιινληαη  θαη γηα πιεκκειά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 218 ηνπ λ.4412/216 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 43, 
παξ.25 πεξ. α΄ θαη β΄ ηνπ Ν.4605/2019.  
-Οη πνηληθΫο ξάηξεο ππνινγέδνληαη σο εμάο: 
Γηα πιεκκειά εθηΫιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, κπνξεέ λα επηβΪιιεηαη ζηνλ αλΪδνρν πνηληθά ξάηξα 
Ϋσο θαη ηνπ 20% θαη φρη ιηγφηεξν ηνπ 5% ηεο κεληαέαο ακνηβάο ηνπ, αλΪινγα κε ην εέδνο θαη ην 
κΫγεζνο ησλ παξαιεέςεψλ ηνπ, παξαθξαηνχκελε απφ απηά, κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπάο θαη Απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ε πεξέπησζε ππνηξνπάο ε πην πΪλσ ξάηξα ζα 
δηπιαζηΪδεηαη, δηαηεξνπκΫλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειέαο ηεο ζχκβαζεο θαη θάξπμεο ηνπ 
αλαδφρνπ εθπηψηνπ. 
Ζ επηβνιά πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην δηθαέσκα λα θεξχμεη ηνλ 
αλΪδνρν Ϋθπησην. Δηδηθφηεξα, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ην δηθαέσκα λα θεξχμεη Ϋθπησην ηνλ 
ΑλΪδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ά εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά 
παξαβηΪδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεέ, ρσξέο λα θαηαβΪιιεη νπνηαδάπνηε 
απνδεκέσζε. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, αθνχ ηνπ ζΫζεη εχινγε, θαηΪ ηελ αδΫζκεπηε θξέζε ηεο, 
πξνζεζκέα ζπκκφξθσζεο, δχλαηαη λα ηνλ θεξχμεη Ϋθπησην θαη λα ηνπ δεηάζεη λα εγθαηαιεέςεη 
Ϊκεζα ην Ϋξγν, θαζψο θαη λα δεηάζεη φπνηα Ϊιιε απνδεκέσζε δηθαηνχηαη. Οη πνηληθΫο ξάηξεο δελ 
επηβΪιινληαη θαη ε Ϋθπησζε δελ επΫξρεηαη αλ ν ΑλΪδνρνο απνδεέμεη φηη ε θαζπζηΫξεζε νθεέιεηαη 
ζε αλσηΫξα βέα ά ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Οη ρξφλνη ππνινγέδνληαη ζε 
εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, ηα πνζΪ, φπσο πξνβιΫπνληαη ζηε ζχκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 
ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκέεο ρσξέο κεηαζΫζεηο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξεέηαη/ζπκςεθέδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβά ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ επηβνιά πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην δηθαέσκα λα θεξχμεη ηνλ 
αλΪδνρν Ϋθπησην. 

ΑΡΘΡΟ 10ν    ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

  Καζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ππεξεζέαο, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ζπλεξγΪδεηαη 
ζηελΪ κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ππνρξενχηαη δε λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδάπνηε 
παξαηεξάζεηο ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ εθηΫιεζε ηεο ππεξεζέαο. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέζηαηαη 
ζε ππεξεζηαθΫο ζπλεδξηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζέα (ηαθηηθΫο θαη Ϋθηαθηεο), παξνπζηΪδνληαο 
ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα γηα ηελ απνηειεζκαηηθά ιάςε απνθΪζεσλ. 

ΑΡΘΡΟ 11ν   ΔΚΥΩΡΖΖ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ 

 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ ΑλΪδνρν ζε νπνηνλδάπνηε ηξέην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 
δηθαησκΪησλ, πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ παξνχζα. Καη’ εμαέξεζε εέλαη επηηξεπηά ε εθρψξεζε ηεο 
εέζπξαμεο ηεο ακνηβάο ηνπ Αλαδφρνπ ζε αλαγλσξηζκΫλν πηζησηηθφ έδξπκα ηεο επηινγάο ηνπ, 
εθφζνλ ηεξεζεέ ε ζρεηηθά λφκηκε δηαδηθαζέα. 

ΑΡΘΡΟ 12ν    ΔΤΘΤΝΔ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
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  Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ, ζην κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο.  

 Ο ΑλΪδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζε 
γεγνλφο πνπ εκπέπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ 
πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο 
πξνζεζκέαο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα 
απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ 
ιάςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηάκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθΪ κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο 
πξνζεζκέαο ηεθκαέξεηαη ε απνδνρά ηνπ αηηάκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 13ν    ΔΤΘΤΝΔ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ 

  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά απαιιΪζζεηαη απφ θΪζε επζχλε θαη ππνρξΫσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ά 
απφ θΪζε Ϊιιε αηηέα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ππεξεζέαο. ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε παξΪβαζεο ά 
δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε ηξέηνπο απφ ηα θπζηθΪ πξφζσπα πνπ απαζρνιεέ ν ΑλΪδνρνο, ππνρξενχηαη 
ν ΑλΪδνρνο κφλνο απηφο πξνο απνθαηΪζηαζά ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 14ν    ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΤΜΒΑΖ 

  Σξνπνπνηάζεηο ά αιιαγΫο ηεο ζχκβαζεο επηηξΫπνληαη, εθφζνλ δελ εέλαη νπζηψδεηο θαη δελ 
αιινηψλνπλ ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν (εέδνο, πνζφηεηα, παξαδνηΫα, χςνο ζχκβαζεο) 
θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε Ϋγγξαθε ζπκθσλέα ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ, ε νπνέα ζα απνηειεέ 
παξΪξηεκα ηεο αξρηθάο ζχκβαζεο θαη κεηΪ απφ πξνΫγθξηζε ηεο Δ.Τ.Γ.Δ.Π. 
Πεινπνλλάζνπ,ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. 

ΑΡΘΡΟ 15ν
 ΓΖΛΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιιφκελσλ δάισζε φηη: 

1.Ϋιαβε πιάξε γλψζε φισλ ησλ παξαπΪλσ, ηα απνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη θαηΫζεζε ηελ ππ' 
αξηζκ.:…………………2021 εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο 
.............................................................., πνζνχ ................................. Δπξψ θαη ........... ιεπηψλ (......    
, .......€), σο Δγγπεηηθά Δπηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ππεξεζέαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 
παξφληνο.  
2.ζα ηεξάζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα πεξέ κΫηξσλ αζθαιεέαο, πεξέ κΫηξσλ πγηεηλάο θηι., 
απνδερφκελνο φηη εέλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο, πνηληθΪ θαη αζηηθΪ, γηα νπνηνδάπνηε 
αηχρεκα άζειε πξνθιεζεέ απφ ακΫιεηα εθαξκνγάο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηΪμεσλ θαη ησλ ελ γΫλεη 
ππνρξεψζεψλ ηνπ θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋξγνπ. 

3. εέλαη πιάξσο θαη απνθιεηζηηθΪ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηάξεζε ηεο ηζρχνπζαο εξγαηηθάο θαη 
αζθαιηζηηθάο λνκνζεζέαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ Ϋρεη ππνρξΫσζε θαηαβνιάο απνδεκέσζεο 
γηα ππεξσξηαθά απαζρφιεζε ά νπνηαδάπνηε Ϊιιε ακνηβά ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ά ηξέησλ.  

4. εγγπΪηαη γηα ηε δηΪζεζε, κΫζσλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ, θαζψο επέζεο θαη ζπλεξγαηψλ, 
πνπ ζα δηαζΫηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξέα, ηερλνγλσζέα θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ 
πιάξσο ζηηο απαηηάζεηο ηεο ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα 
ζπλεξγαζέαο θαηΪ ηηο επαθΫο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο θαη ηα ζηειΫρε ηεο ΑλαζΫηνπζαο 
Αξράο ά ησλ εθΪζηνηε ππνδεηθλπνκΫλσλ απφ απηάλ πξνζψπσλ. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ε 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα δεηάζεη ηελ αληηθαηΪζηαζε κΫινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, 
νπφηε ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη, Ϊκεζα, λα πξνβεέ ζε αληηθαηΪζηαζά ηνπ κε Ϊιιν πξφζσπν, αλΪινγεο 
εκπεηξέαο θαη πξνζφλησλ.  

5. νθεέιεη λα ελεξγεέ κε επηκΫιεηα θαη θξνληέδα, ψζηε λα εκπνδέδεη πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο, πνπ ζα 
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κπνξνχζαλ λα Ϋρνπλ απνηΫιεζκα αληέζεην κε ην ζπκθΫξνλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

6. φια ηα ζηνηρεέα, πνπ θαηαηΫζεθαλ πξηλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο εέλαη λφκηκα, νξζΪ θαη 
αθξηβά θαη πνπζελΪ δελ Ϋξρνληαη ζε αληέζεζε κε ηνπο φξνπο ηεο κειΫηεο θαη φηη πΪλησο, Ϋζησ θαη 
αλ ππΪξρεη θΪπνην ιΪζνο ά αληέζεζε, απνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα λα επαλνξζψζεη ην ζεκεέν 
αληέζεζεο κε δηθά ηνπ θξνληέδα, επζχλε θαη δαπΪλε, απξνθΪζηζηα θαη ζε εχινγν ρξφλν απφ ηε 
ρξνληθά ζηηγκά ηεο γλψζεο ηνπ ζεκεένπ αληέζεζεο.  

ΑΡΘΡΟ 16νΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΔΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ-ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ 

Ο ΑλΪδνρνο αλαγλσξέδεη θαη απνδΫρεηαη φηη φινη νη φξνη ηεο παξνχζαο, φια ηα Ϋγγξαθα, 
παξαζηαηηθΪ θαη φιεο νη επηθνηλσλέεο κεηαμχ ησλ κεξψλ θαη ηνπ πΪζεο θχζεο πξνζσπηθνχ ηνπο 
αλαθνξηθΪ κε ην παξφλ, φια ηα αληηθεέκελα εξγαζηψλ θαζψο θαη νη ππεξεζέεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ 
θαζψο θαη θΪζε πιεξνθνξέα πνπ ζα ηεζεέ ππφςε ηνπ ζηα πιαέζηα ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη ηεο 
εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ (ζπλνιηθΪ «εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο») εέλαη 
απζηεξψο εκπηζηεπηηθΪ. Γη' απηφ, ν ΑλΪδνρνο δεζκεχεηαη λα ηεξεέ απφιπηε ερεκχζεηα ζε ζρΫζε κε 
ην αληηθεέκελν ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη λα ηεξεέ ηνπο θαλφλεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. ε πεξέπησζε 
παξαβέαζεο ηεο ππνρξΫσζεο ερεκχζεηαο ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγεέιεη αδεκέσο ηε 
χκβαζε. ΠεξαηηΫξσ απνδεκέσζε ηνπ Δξγνδφηε εμ απηάο ηεο αηηέαο δελ απνθιεέεηαη. 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεέ ηα Ϋγγξαθα θαη νπνηαδάπνηε Ϊιια ζηνηρεέα θαη πιηθφ 
νπνηαζδάπνηε κνξθάο πεξηΫξρνληαη ζε γλψζε ηνπ ά ηέζεληαη ππφςε ηνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε, ζε 
ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο χκβαζεο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε απηάο, απνθιεηζηηθΪ θαη κφλνλ ζηα 
πιαέζηα ηεο παξνράο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, απαγνξεπκΫλεο απνιχησο 
νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο ρξάζεο απηψλ. Ο ΑλΪδνρνο επζχλεηαη Ϋλαληη ηνπ Δξγνδφηε γηα νπνηαδάπνηε 
παξΪβαζε απηάο ηεο απαγφξεπζεο. 

Ο ΑλΪδνρνο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα κε γλσζηνπνηεέ πξνο νπνηνλδάπνηε ηξέην ά 
δεκνζηνπνηεέ κε θαλΫλα ηξφπν ηηο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο θαη ινηπΪ ζηνηρεέα πνπ ζα 
γλσζηνπνηεζνχλ ζε απηφλ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ. Τπνρξενχηαη δε λα θαηαβΪιιεη θΪζε 

δπλαηά επηκΫιεηα θαη λα ιακβΪλεη φια ηα αλαγθαέα κΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο 
ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, ηηο νπνέεο ζα ρξεζηκνπνηεέ απνθιεηζηηθΪ γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνέν 
δφζεθαλ θαη δελ ζα ηηο κεηαδέδεη ζε ηξέηνπο, παξΪ κφλνλ εθφζνλ απηφ εέλαη απαξαέηεην γηα ηελ 
εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη πΪληνηε κεηΪ ηελ 
γξαπηά ζπλαέλεζε ηνπ Δξγνδφηε. Τπφζρεηαη δε θαη εγγπΪηαη φηη ηελ ππνρξΫσζε απηά ζα ηεξάζνπλ 
θαη νη ζπλεξγΪηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απ' απηφλ. 

ΑΡΘΡΟ 17
ν
   ΚΡΑΣΖΔΗ - ΦΟΡΟΗ 

Οη πΪζεο θχζεο θφξνη, εηζθνξΫο, ηΫιε, θξαηάζεηο ππΫξ ηξέησλ θαη θΪζε Ϊιιε δαπΪλε βαξχλεη 
ηνλ αλΪδνρν, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ βαξχλεη ην Γάκν. 

 Σα επηζπλαπηφκελα παξαξηάκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεέα ηεο ζχκβαζεο.  

 Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληΪρζεθε θαη ππνγξΪθεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε Ϋμη (6) 
αληέηππα, απφ ηα νπνέα ηα ηΫζζεξα θαηαηΫζεθαλ ζην αξρεέν ηεο Τπεξεζέαο, ηα δε Ϊιια δχν Ϋιαβε 
ν δεχηεξνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  ΣΡΗΠΟΛΖ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

              ΣΕΗΟΤΜΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

πνπ ζπλνδεύνπλ ην ππ΄αξ.  ................. /   -   -2021 πκθσλεηηθό, πνζνύ €            (πιένλ Φ.Π.Α.) 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α :  
Α) ηνηρεέα, α΄ έσο ε΄ ηνπ άξζξνπ 68 παξ.1 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115Α/ 15-7-2010), όπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί  κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/13 (ΦΔΚ 88/18-4-2013): 

α)  Αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν: ……………….. 
β) Ζκέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο: (24σξε θχιαμε γηα φιεο ηηο εκΫξεο πνπ ζα ππΪξρεη πεξηζηαηηθφ 
ζηνλ μελψλα). 

γ) πιινγηθή ύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρόλ ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη: (Δζληθά Γεληθά 
πιινγηθά χκβαζε Δξγαζέαο) 

δ) Όςνο πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ  πνπ αθνξά πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ :………………………………. 
ε) Όςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά 

:……………………………………………… 

Β) Ο εηδηθόο όξνο «γηα ηελ εθαξκνγά  ησλ δηαηΪμεσλ  ηεο εξγαηηθάο θαη αζθαιηζηηθάο  
λνκνζεζέαο θαη ηεο λνκνζεζέαο  πεξέ πγεέαο ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
θηλδχλνπ» ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ λφκνπ 3863/2010 ΦΔΚ 115Α/ 15-7-2010), φπσο Ϋρεη 
ηξνπνπνηεζεέ  κε ην Ϊξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/13 (ΦΔΚ 88/18-4-2013) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο 2020 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV - ΜΔΛΔΣΖ 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 

 

 

Πξάμε: «Λεηηνπξγία Ξελώλα Φηινμελίαο 
Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο Γήκνπ Σξίπνιεο» 

Κσδ. ΟΠ 5000936 ζην Δπηρεηξεζηαθό 
Πξόγξακκα «Πεινπόλλεζνο 2014-2020 

Έξγν/ύκβαζε: «Παξνρή ππεξεζηώλ 
θύιαμεο ηνπ Ξελώλα ππνδνρήο-θηινμελίαο 
γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο» 

Κ.Α. 60.7425.0005 

Πξνϋπνινγηζκόο: 124.000,99 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ 

Πιεξνθ.: ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

Σαρ. δ/λζε: ΛαγνπΪηε 45 & ΑηαιΪληεο 

Σ.Κ. 22132Σξέπνιε  
Σει.: 2713-600489  

e-mail: g.panago@tripolis.gr 

 

 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

ππ’ αξηζ. 6/2021 

 

«Παξνρά ππεξεζηψλ θχιαμεο ηνπ Ξελψλα  
ππνδνράο-θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο» 

 

Κσδηθφο CPV: 79713000-5 - Τπεξεζέεο θχιαμεο 

 

 

 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ:  
- ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

- ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

- ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

 

 

 

 

 
ΣΡΗΠΟΛΖ, ΜΑΨΟ 2021 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 

 

 

Πξάμε: «Λεηηνπξγία Ξελώλα Φηινμελίαο 
Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο Γήκνπ Σξίπνιεο» 

Κσδ. ΟΠ 5000936 ζην Δπηρεηξεζηαθό 
Πξόγξακκα «Πεινπόλλεζνο 2014-2020 

Έξγν/ύκβαζε: «Παξνρή ππεξεζηώλ 
θύιαμεο ηνπ Ξελώλα ππνδνρήο-θηινμελίαο 
γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο» 

Κ.Α. 60.7425.0005 

Πξνϋπνινγηζκόο: 124.000,99 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ 

Πιεξνθ.: ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

Σαρ. δ/λζε: ΛαγνπΪηε 45 & ΑηαιΪληεο 

Σ.Κ. 22132Σξέπνιε  
Σει.: 2713-600489  

e-mail: g.panago@tripolis.gr 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ 
 

Σν Ϋξγν ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν) θαη απφ 
Δζληθνχο Πφξνπο, κΫζσ ηνπ ΠΓΔ θαη ζπγθεθξηκΫλα απφ πηζηψζεηο ηεο ΑΔΠ 0261 κε θσδηθφ 
ελαξέζκνπ 2016ΔΠ02610005. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβΪλεηαη ζην ππνΫξγν 7 ηεο ΠξΪμεο: «Λεηηνπξγέα 
μελψλα θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο», ε νπνέα Ϋρεη εληαρζεέ ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεινπφλλεζνο 2014-2020» θαη Ϋρεη ιΪβεη θσδηθφ ΜΗS 5000936. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθνξΪ ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ θύιαμεο ηνπ Ξελώλα ππνδνρήο-

θηινμελίαο γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο» ζην πιαίζην ηεο ΠξΪμεο «Λεηηνπξγέα μελψλα θηινμελέαο 
γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο» ζην Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο 2014-2020», κε Κσδηθφ ΟΠ 
5000936. Με ηελ ππ’ αξηζ. 588/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο Γάκνπ Σξέπνιεο, ζε 
εθηΫιεζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 3456/3.11.2020 5εο

 Σξνπνπνέεζεο, ε ΠξΪμε παξαηΪζεθε Ϋσο 
30.09.2023. ΠξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιηζηεέ ε νκαιά ζπλΫρηζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 
θνηλσληθάο δνκάο κΫρξη ηελ αλσηΫξσ εκεξνκελέα, απαηηεέηαη ε ζχλαςε λΫαο ζχκβαζεο, δεδνκΫλνπ 
φηη ην νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν ηεο ηξΫρνπζαο ζχκβαζεο αλακΫλεηαη λα εμαληιεζεέ κΫρξη 31.5.2021.  
Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο χκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 124.000,99 € ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ 
ΦΠΑ 24% (ρσξέο ΦΠΑ: 100.000,80 € ζπλ ΦΠΑ: 24.000,19 €). Ζ αλΪζεζε ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» 
(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016), θαηφπηλ 
δηεμαγσγάο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κΫζσ ΔΖΓΖ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ 
πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο θαη ζχκθσλα κε ηε Γηαθάξπμε 
ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο, νη φξνη ηεο νπνέαο ζα θαζνξηζηνχλ κε Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο, 
φπσο απνηππψλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν ρΫδην. 
Ζ χκβαζε πεξηιακβΪλεη ηελ θχιαμε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ θηηξένπ 
ηνπ Ξελψλα Φηινμελέαο ζε εηθνζηηεηξΪσξε βΪζε, δηαζΫηνληαο ην απαξαέηεην πξνζσπηθφ. Σν 
σξΪξην θχιαμεο κπνξεέ λα δηαθνξνπνηεζεέ εθφζνλ πξνθχςεη ηΫηνηα αλΪγθε θαηφπηλ εθηέκεζεο ηεο 
αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο, ε νπνέα ζα ελεκεξψλεη 
ζρεηηθΪ ηνλ ΑλΪδνρν. Δπέζεο, γηα θΪζε δάηεκα πξνθχπηεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο θχιαμεο, ν 
ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γάκνπ 
Σξέπνιεο. Αθφκε, ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα ελεκεξσζεέ θαηΪιιεια απφ ηνπο ππεχζπλνπο 
ηνπ Γάκνπ θαη ζα Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε λα γλσξέδνπλ ηηο ιεηηνπξγέεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 
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εμνπιηζκνχ ηνπ θηηξένπ θαη ζπγθεθξηκΫλα ηηο δηαδηθαζέεο ελεξγνπνέεζεο/απελεξγνπνέεζεο ηνπ 
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, ησλ ζπζηεκΪησλ ζΫξκαλζεο θαη ςχμεο, ηεο ππξαλέρλεπζεο 
θαη ηνπ ζπλαγεξκνχ. 
Δπεηδά δελ κπνξεέ λα πξνζδηνξηζηεέ κε αθξέβεηα ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ/σξψλ θχιαμεο, ν 
ππνινγηζκφο ηεο απαηηνχκελεο δαπΪλεο ζηεξέδεηαη ζε εκπεηξηθΪ θαη ηερληθΪ δεδνκΫλα απφ ηελ Ϋσο 
ζάκεξα ιεηηνπξγέα ηνπ Ξελψλα. Έηζη, κε δεδνκΫλν φηη νη ππεξεζέεο θχιαμεο ζα παξΫρνληαη κφλν 
φηαλ ζα θηινμελνχληαη Ϊηνκα (γπλαέθεο θαη ελδερνκΫλσο ηα ηΫθλα ηνπο, ε θαησηΫξσ εθηέκεζε 
ζηεξέδεηαη ζηελ Ϋσο ζάκεξα πξαγκαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ Ξελψλα, ε νπνέα καο δέλεη πιεξνθνξέεο 
πξφβιεςεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ-σξψλ θχιαμεο. Δηδηθφηεξα, ζην δηΪζηεκα απφ 
8.3.2018 κΫρξη 30.11.2020, ππάξμε ζπλνιηθφ δηΪζηεκα 840 εκεξψλ (28 κελψλ) πξαγκαηηθάο 
ζπκβαζηνπνηεκΫλεο θχιαμεο ηνπ Ξελψλα, πνπ κεηαηξΫπνληαη ζε πεξέπνπ 20.000 ψξεο. Γηα ην 
δηΪζηεκα απηφ, απαηηάζεθαλ θαηΪ πξνζΫγγηζε 650 εκΫξεο (15.500 ψξεο) θχιαμεο, ην νπνέν εέλαη 
απνηειεέ ην 77% ησλ πξνξξεζΫλησλ 20.000. Αθνινχζσο, θαη θαη’ αληηζηνηρέα, απφ ηελ πηζαλά 
εκεξνκελέα ζχλαςεο-Ϋλαξμεο ηζρχνο ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο ηελ 1.6.2021 θαη κΫρξη ηε ιάμε 
ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ζηηο 30.9.2023, πνπ αληηζηνηρεέ επέζεο ζε δηΪζηεκα 28 κελψλ, ά αιιηψο 20.000 

σξψλ, ζα απαηηεζνχλ αλΪινγεο ψξεο θχιαμεο, δειαδά ην 77% ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ, άηνη 646 
εκΫξεο πνπ «κεηαθξΪδνληαη» ζε 15.504 ψξεο. Απηφο ν αξηζκφο σξψλ ζεσξεέηαη ελδεδεηγκΫλνο θαη 
πνιχ θνληΪ ζηηο πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Ξελψλα, δειαδά κε βΪζε ηα πξαγκαηηθΪ 
πεξηζηαηηθΪ, φπσο απηΪ ζα βεβαηψλνληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ιεηηνπξγέαο ηνπ Ξελψλα. Έρνληαο 
ππφςε ηα παξαπΪλσ θαη πξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιηζηεέ ε νκαιά ιεηηνπξγέα Ξελψλα, απαηηεέηαη 
πνζφ 124.000,99 € ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 24% ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλΪγθεο ιεηηνπξγέαο 
ηνπ Ξελψλα κΫρξη ηε ιάμε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο. ε πεξέπησζε παξΪηαζεο ηεο ΠξΪμεο ρσξέο λα Ϋρεη 
εμαληιεζεέ ην νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν, ε χκβαζε ζα παξαηαζεέ κΫρξη εμαληιάζεσο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθΫο δηαηΪμεηο πεξέ ηξνπνπνέεζεο 
ζπκβΪζεσλ (Ϊξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016). ε πεξέπησζε εμΪληιεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκΫλνπ πξηλ ηε ιάμε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο, ν Γάκνο Σξέπνιεο ζα πξνβεέ ζηηο απαξαέηεηεο 
ελΫξγεηεο γηα ηελ εμαζθΪιηζε ζρεηηθάο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηε ζχλαςε λΫαο χκβαζεο. 
 

Σξέπνιε, 26/5/2021 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

 

 

 

ΚΑΡΑΛΔΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ-ΜΑΡΗΑ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 

 

 

Πξάμε: «Λεηηνπξγία Ξελώλα Φηινμελίαο 
Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο Γήκνπ Σξίπνιεο» 

Κσδ. ΟΠ 5000936 ζην Δπηρεηξεζηαθό 
Πξόγξακκα «Πεινπόλλεζνο 2014-2020 

Έξγν/ύκβαζε: «Παξνρή ππεξεζηώλ 
θύιαμεο ηνπ Ξελώλα ππνδνρήο-θηινμελίαο 
γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο» 

Κ.Α. 60.7425.0005 

Πξνϋπνινγηζκόο: 124.000,99 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ 

Πιεξνθ.: ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

Σαρ. δ/λζε: ΛαγνπΪηε 45 & ΑηαιΪληεο 

Σ.Κ. 22132Σξέπνιε  
Σει.: 2713-600489  

e-mail: g.panago@tripolis.gr 

 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

 

 
Δέδνο παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ 

Δλδεηθηηθφ 
ζπλνιηθφ 
δηΪζηεκα 
θχιαμεο 

ζε εκΫξεο 

Δλδεηθηηθφο 
ζπλνιηθφο 
αξηζκφο 
σξψλ 

θχιαμεο 

ΜνλΪδα 
κΫηξεζε

ο 

Δλδεηθηηθάη
ηκάΜνλΪδα

ο (€) 
χλνιν (€) 

1 
Παξνρά ππεξεζηψλ 
24σξεο θχιαμεο 

646 15.504 Ώξα 6,45 100.000,80 

 χλνιν  100.000,80 

 

 
ΦΠΑ 24%  24.000,19 

 

 
Γεληθφ χλνιν  124.000,99 

 

 

Σξέπνιε, 26/5/2021 

 

 Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

 

 

 

ΚΑΡΑΛΔΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ-ΜΑΡΗΑ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 

 

 

Πξάμε: «Λεηηνπξγία Ξελώλα Φηινμελίαο 
Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο Γήκνπ Σξίπνιεο» 

Κσδ. ΟΠ 5000936 ζην Δπηρεηξεζηαθό 
Πξόγξακκα «Πεινπόλλεζνο 2014-2020 

Έξγν/ύκβαζε: «Παξνρή ππεξεζηώλ 
θύιαμεο ηνπ Ξελώλα ππνδνρήο-θηινμελίαο 
γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο» 

Κ.Α. 60.7425.0005 

Πξνϋπνινγηζκόο: 124.000,99 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ 

Πιεξνθ.: ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

Σαρ. δ/λζε: ΛαγνπΪηε 45 & ΑηαιΪληεο 

Σ.Κ. 22132Σξέπνιε  
Σει.: 2713-600489  

e-mail: g.panago@tripolis.gr 

 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ 1ν
 – πκβαηηθφ αληηθεέκελν 

Ζ παξνχζα πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ αθνξΪ ηελ χκβαζε γηα ηελ«Παξνρή ππεξεζηώλ θύιαμεο 
ηνπ Ξελώλα ππνδνρήο-θηινμελίαο γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο» θαη θαζνξέδεη ηνλ ηξφπν εθηΫιεζεο 
ηεο. Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο χκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 124.000,99 € 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 24% πνπ αλαιχεηαη ζε 100.000,80 € ρσξέο ΦΠΑ θαη ζε 24.000,19 € 
γηα ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ. Ζ παξερφκελε ππεξεζέα θαηαηΪζζεηαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ 
Λεμηινγένπ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (CPV): 79713000-5 - Τπεξεζέεο θχιαμεο 

Ζ αλΪζεζε ζα γέλεη θαηφπηλ δηεμαγσγάο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κΫζσ ΔΖΓΖ κε 
θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο θαη 
ζχκθσλα κε ηε Γηαθάξπμε ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο, νη φξνη ηεο νπνέαο ζα θαζνξηζηνχλ κε Απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο (ΠαξΪξηεκα Α’ – ρΫδην Γηαθάξπμεο).  
 

ΑΡΘΡΟ 2ν
 – Θεζκηθφ πιαέζην 

- ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

- ηνπ λ. 4782/2021 (Α’ 36) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνέεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 
πιαηζένπ ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκέζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκεέο ηεο 
Ϊκπλαο θαη ηεο αζθΪιεηαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο γηα ηελ αλΪπηπμε, ηηο ππνδνκΫο θαη ηελ 
πγεέα». 

- ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Γηα ηε δηαρεέξηζε, ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ εθαξκνγά 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβΪζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2014−2020, Β) ΔλζσκΪησζε 
ηεο Οδεγέαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 13εο Ηνπλένπ 
2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δέθαην, ηξνπνπνέεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) 
θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο”  

- ηεο ππ΄ αξ.πξση. 137675/EΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΔΚ Β 5968/31-12-2018) 

ΑληηθαηΪζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 110427/EΤΘΤ/ 1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β΄ 3521) 
ππνπξγηθάο απφθαζεο κε ηέηιν «Σξνπνπνέεζε θαη αληηθαηΪζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 
81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΔΚ Β΄ 1822) ππνπξγηθάο απφθαζεο “Δζληθνέ θαλφλεο 
επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξΪκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη 
λνκηκφηεηαο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξΪμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 

απφ ΑξρΫο Γηαρεέξηζεο θαη ΔλδηΪκεζνπο Φνξεέο - Γηαδηθαζέα ελζηΪζεσλ επέ ησλ 
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απνηειεζκΪησλ αμηνιφγεζεο πξΪμεσλ”», 
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε 

ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 

- ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγάζεηο, πγρσλεχζεηο 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα-Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ ηνπ 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1, 

- ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο ζηελ 
Οδεγέα 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 
εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο»,  

- ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87 Α') «ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο 
ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο - Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο», φπσο ηζρχεη ζάκεξα. 

- ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ» (Α΄ 114/8.6.2006), Ϋηζη 
φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3731/2008 θαη ηζρχεη . 

- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην» 

- ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ ηεο δηνέθεζεο 
θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιάξσζε», 

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 
θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…»,  

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ 
θαη   πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 
"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο, 

- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,  

- ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο»,  
- ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο 

δηαηΪμεηο”  θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 15, 
- ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη 

Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνέεζε δηαηΪμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα Ϋγγξαθα 

θαη ζηνηρεέα”,  
- ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο” 

- ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμΫηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 
Α.Δ.Π.Π.» 

- ηνπΝ. 2518/1997 (ΦΔΚ Α 164) «ΠξνυπνζΫζεηο ιεηηνπξγέαο ηδησηηθψλ επηρεηξάζεσλ 
παξνράο ππεξεζηψλ αζθαιεέαο. Πξνζφληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαη 
Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο απηφο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ απφ ην Ν. 3206/2003 (ΦΔΚ Α 298) θαη ηνλ 
Ν. 3707/2008, φπσο ηζρχνπλ. 

- ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115Α/ 15-7-2010) «ΝΫν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη 
ζπλαθεέο δηαηΪμεηο, ξπζκέζεηο ζηηο εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο», φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ  κε ην 
Ϊξζξν  

- 22 ηνπ Ν. 4144/13 (ΦΔΚ 88/18-4-2013) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ 
Κνηλσληθά ΑζθΪιηζε θαη ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Τπνπξγεένπ Δξγαζέαο, Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο θαη Πξφλνηαο» 

- ηεο, κε αξ. 57654/22.05.2017, απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο κε ζΫκα 
: “Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ)” (Β/1781), 

- ηεο, κε αξηζκ. 56902/215/19-5-2017 (Β΄1924), απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη 
ΑλΪπηπμεο κε ζΫκα: «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», 
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- ηεο ππ’ αξηζ. 1498/27-04-2016 Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξΪμεο κε ηέηιν: «Λεηηνπξγέα 
μελψλα θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο» ζην Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο  
2014-2020» 

- ηεο ππ’ αξηζ. 330/2016 απφθαζε ηνπ Γ. Σξέπνιεο πεξέ Ϋγθξηζεο ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο 
ζην ΔΠΑ ηεο πξΪμεο «Λεηηνπξγέα μελψλα θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ 
Σξέπνιεο» 

- ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 3456/3.11.2020 5ε
 Σξνπνπνέεζε ηεο ΠξΪμεο «Λεηηνπξγέα μελψλα 

θηινμελέαο γπλαηθψλ ζπκΪησλ βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο» ζην Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο 2014-

2020», κε Κσδηθφ ΟΠ 5000936 ζην Δ.Π. «Πεινπφλλεζνο 2014-2020» 

- ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηΪμεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο 
παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη 
εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν
 – πκβαηηθΪ ζηνηρεέα  

Σα ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα εέλαη, θαηΪ ζεηξΪ ηζρχνο, ηα θαησηΫξσ: 
α) Σν ζπκθσλεηηθφ  
β) Ζ δηαθάξπμε κε ηα παξαξηάκαηΪ ηεο  
γ) Ζ παξνχζα κειΫηε 

δ) Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο θαη δηεπθξηλέζεηο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 

ε) Ζ πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν
 – Δγγπάζεηο  

α) Οη ζπκκεηΫρνληεο ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ππνςάθηνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξΫπεη λα 
παξΪζρνπλ εγγχεζε ζπκκεηνράο, ην χςνο ηεο νπνέαο θαζνξέδεηαη ζην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμέαο 
ηεο ζχκβαζεο κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ, θαηΪιιεια ζηξνγγπινπνηεκΫλν, άηνη πνζνχ δύν 
ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ (€). 
β) Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο χκβαζεο απφ ηνλ ΑλΪδνρν νηθνλνκηθφ θνξΫα απαηηεέηαη ε 
παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο ηεο 
ζχκβαζεο κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Ζ 
Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη κε εληνιά ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο πξνο ην 
έδξπκα πνπ ηελ εμΫδσζε, κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηεο εξγαζέαο, θαη εθφζνλ εθθαζαξηζηνχλ 
ηπρφλ ππνρξεψζεηο εθ κΫξνπο ηνπ Αλαδφρνπ Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 
Οη αλσηΫξσ εγγπάζεηο ζα εέλαη ζχκθσλεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 72 
ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηε ζρεηηθά Γηαθάξπμε. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν
 – πκβαηηθφο ρξφλνο 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο νξέδεηαη Ϋσο ηελ εμΪληιεζε ηνπ θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο, ελψ ε αλψηαηε δηΪξθεηα ηεο χκβαζεο δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη 
ηελ 30ε

 επηεκβξένπ 2023 νπφηε θαη ιάγεη ε ζρεηηθά ΠξΪμε «Λεηηνπξγέα Ξελψλα Φηινμελέαο 
Γπλαηθψλ ΘπκΪησλ Βέαο Γάκνπ Σξέπνιεο». ε πεξέπησζε παξΪηαζεο ηεο ΠξΪμεο ρσξέο λα Ϋρεη 
εμαληιεζεέ ην νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν, ε χκβαζε ζα παξαηαζεέ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
λνκνζεηηθΫο δηαηΪμεηο, κΫρξη εμαληιάζεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ. Δηδηθφηεξα, ε ζχκβαζε 
κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 

θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπάο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζρεηηθά πξνΫγθξηζε ηεο Δηδηθάο Τπεξεζέαο Γηαρεέξηζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ν
 – πκβαηηθΫο ηηκΫο-πιεξσκά Αλαδφρνπ 
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Οη ζπκβαηηθΫο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαη ακεηΪβιεηεο ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ θαη γηα θαλΫλα ιφγν δελ ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζά ηνπο. 
Ζ πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη ηκεκαηηθΪ, κεηΪ απφ ηε ζρεηηθά ρξεκαηνδφηεζε 
ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Πξφγξακκα, ζε πνζνζηφ αλΪινγα κε ην πνζνζηφ 
πινπνέεζεο ηνπ πκβαηηθνχ ηηκάκαηνο θαη κεηΪ ηελ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά θαη ηελ 
ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβάο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 10ν

.  

ΜεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηεο επηηξνπάο, ε πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε 
ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλΪδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ απαηηεέηαη θαηΪ ην ρξφλν θαη απφ ηελ αλαγθαέα δηνηθεηηθά δηαδηθαζέα γηα 
Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικΪησλ. Ο ΑλΪδνρνο ππνβΪιεη εκεξνιφγην κε ηελ 
θαηαγξαθά ησλ εκεξψλ θαη σξψλ θαηΪ ην εηθνζηηεηξΪσξν πνπ παξεέρε ππεξεζέεο. Πξνυπφζεζε 
εμφθιεζεο ηηκνινγένπ εέλαη ε εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Πξηλ απφ θΪζε 
πιεξσκά πξΫπεη λα ππνβΪιιεηαη αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα, θνξνινγηθά ελεκεξφηεηα, βεβαέσζε 
θαηαβνιάο ησλ ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ αζθΪιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηαζηΪζεηο πξνζσπηθνχ 
ζεσξεκΫλεο απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζέαο, κηζζνινγηθΫο θαηαζηΪζεηο, θαζψο θαη νπνηνδάπνηε 
Ϊιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηεέηαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. ε ηξέκελε βΪζε, ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη 
λα πξνζθνκέδεη ηηο αλαιπηηθΫο πεξηνδηθΫο δειψζεηο ηνπ ΔΦΚΑ ά αλΪινγεο δειψζεηο πνπ 
ππνβΪιινληαη ζε Ϊιιν θνξΫα. Σνλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ ηα Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ηεο δηαθάξπμεο. Γελ 
θαηαβΪιιεηαη απνδεκέσζε ζηνλ ΑλΪδνρν ηηο εκΫξεο πνπ δελ ιεηηνπξγεέ ν μελψλαο θαη δελ 
ππΪξρνπλ θηινμελνχκελνη ζηνλ Ξελψλα Φηινμελέαο ζε ζπλελλφεζε πΪληα κε ηελ αξκφδηα 
Γηεχζπλζε Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο, Παηδεέαο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο, θαζψο θαη ζε 
Ϋθηαθηεο πεξηπηψζεηο πνπ ν Ξελψλαο παξακΫλεη θιεηζηφο κε απφθαζε ΓεκΪξρνπ ά Ϊιινπ 
εμνπζηνδνηεκΫλνπ νξγΪλνπ. ΚΪζε ηηκνιφγην ηνπ ΑλΪδνρνπ ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηάζεηο πνπ 
ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθΪ. Δηδηθφηεξα, ηoλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ κε θΪζε πιεξσκά νη 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θξαηάζεηο.  
1) ΠαξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο αμέαο 8% επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ θαη  
2) ΤπΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α. Ηδέσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο ππΫξ ηξέησλ:  
α) ΚξΪηεζε 0,07% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ 
ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη. 
β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο 
αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε 
πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
φπσο ηζρχεη. 
γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ 
ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ επηβΪιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 350 ηνπ λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη. 
δ) Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ν– πκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

Α. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζΫηεη ΚΫληξν Δπηρεηξάζεσλ θαη ζπζηεκΪησλ 24σξεο 
ζηειΫρσζεο θαη ιεηηνπξγέαο, γηα ηπρφλ Ϊκεζε επΫκβαζε, ζε απνζηνιά ζάκαηνο θηλδχλνπ ά 
ζνβαξνχ δεηάκαηνο ά ζπκβΪληνο 
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2. Καζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζΫηεη ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΓΗΧΝ, κε φια ηα ζηνηρεέα ησλ εξγαδνκΫλσλ ζε θΪζε βΪξδηα (νλνκαηεπψλπκν, 
αξηζκφ δειηένπ ηαπηφηεηαο) 
3. Θα ηεξεέηαη βηβιέν ζπκβΪλησλ, φπνπ ζα θαηαγξΪθνληαη ε Ϋλαξμε αλΪιεςεο θαη ιάμεο ηεο 
ππεξεζέαο θΪζε θχιαθα, ηα ηπρφλ ζπκβΪληα, θαζψο θαη δηαπηζηψζεηο θχιαμεο ά πεξηπνιέαο ζε 
θΪζε ζΫζε θχιαμεο. 
4. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα δηαηέζεηαη, ζα πξΫπεη:  
α) λα δηαζΫηεη, εθηφο απφ ηελ θαηΪ λφκν Ϊδεηα εξγαζέαο, άζνο, εππξεπά εκθΪληζε θαη ζσζηφ ηξφπν 
ζπκπεξηθνξΪο. 
β) λα εέλαη θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν, ψζηε λα κπνξεέ λα αληηκεησπέζεη πηζαλΫο απεηιΫο κε ηνλ 
θαιχηεξν θαη πην ελδεδεηγκΫλν ηξφπν. 
γ) λα Ϋρεη βαζηθΫο γλψζεηο ζεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ππξαζθΪιεηα, ππξφζβεζε, Ϊκεζε 
αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ά δηαξξνά λεξνχ, παξνρά πξψησλ βνεζεηψλ θιπ. 
5. Σν πξνζσπηθφ, πνπ ζα απαζρνιεέηαη, ζα γλσζηνπνηεέηαη απφ ηνλ αλΪδνρν κε ηελ αλΪιεςε 
θαζεθφλησλ, πξΫπεη δε λα ηπγρΪλεη θαη ηεο Ϋγθξηζεο ηνπ εξγνδφηε. Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα 
ελαιιΪζζεηαη κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα Ϋρνπλ εμαξράο ηχρεη ηεο Ϋγθξηζεο ηνπ εξγνδφηε θαη 
Ϋρνπλ ηελ απαξαέηεηε εθπαέδεπζε. 
6. ΑληηθαηΪζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηέζεηαη επηηξΫπεηαη κφλν θαηφπηλ Ϋγθαηξεο εηδνπνέεζεο 
θαη επαξθνχο αηηηνιφγεζεο απφ ηελ εηαηξεέα. Ο Γάκνο δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη ηελ 
αληηθαηΪζηαζε πξνζσπηθνχ. 
7. ε πεξέπησζε αζζΫλεηαο ά Ϊιιεο εθηφο πξνγξΪκκαηνο αλΪγθεο αληηθαηΪζηαζεο, ε 
αληηθαηΪζηαζε ζα γέλεηαη κφλν απφ Ϊηνκν πνπ άδε εέλαη εθπαηδεπκΫλν ζηε θχιαμε. 
8. Σν πξνζσπηθφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ηνλ αλΪδνρν, ζα πξΫπεη λα βξέζθεηαη ζε θαιά 
θπζηθά θαηΪζηαζε θαη λα Ϋρεη ηελ θαηΪιιειε γλψζε γηα ηελ θχιαμε (εκπεηξέα ζηελ έδηα ά Ϊιιεο 
Δηαηξεέεο θχιαμεο, παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξέσλ, θιπ.). Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα 
παξΫρεη ζηνηρεέα, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε θαηαιιειφηεηα θΪζε θχιαθα. 
9. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ ηνπο θεέκελνπο λφκνπο θαη δηαηΪμεηο θαη ηα δπλΪκεη απηψλ 
δηαηΪγκαηα θαζψο θαη ηηο ζπλαθεέο γεληθΪ αζηπλνκηθΫο θη Ϊιιεο δηνηθεηηθΫο δηαηΪμεηο ζρεηηθΫο κε 
ην Ϋξγν πνπ αλαιακβΪλεη, επζχλεηαη δε πξνζσπηθΪ γηα θΪζε παξΪβαζε ηνπο. 
10. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηΪγκαηα, ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο ά 
αζηπλνκηθΫο δηαηΪμεηο, πεξέ πγεέαο θαη αζθΪιεηαο εξγαδνκΫλσλ γηα φιν ην απαζρνινχκελν 
πξνζσπηθφ ζην αλαηηζΫκελν Ϋξγν. 
11. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ θαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηΪμεηο ηεο εξγαηηθάο θαη 
αζθαιηζηηθάο λνκνζεζέαο θαη ηεο λνκνζεζέαο πεξέ πγεέαο θαη αζθΪιεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη 
πξφιεςεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 
12.Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ θαη λα εθαξκφδεη ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθά λνκνζεζέα, ζε φηη 
αθνξΪ ηηο ακνηβΫο, ηαθηηθΫο θαη Ϋθηαθηεο, ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, ηελ θνηλσληθά ηνπ αζθΪιηζε 
θαη ηηο Ϊιιεο αλΪινγεο θχζεο παξνρΫο θαη νπδΫπνηε δχλαηαη λα αξλεζεέ ηελ θαηαβνιά ησλ ελ 
ιφγσ παξνρψλ ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ κε ηελ πξφθαζε φηη ν Γάκνο δελ ηνπ θαηΫβαιε ηελ 
θαλνληζκΫλε απνδεκέσζε. 
13. Να αλαιακβΪλεη θΪζε επζχλε θαη θαζέζηαηαη κφλνο θαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο γηα 
νπνηεζδάπνηε θζνξΫο ά δεκηΫο πνπ πξνμΫλεζε ν έδηνο ά ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ 
Ϋξγνπ, θαζψο επέζεο ζε πξφζσπα ά πξΪγκαηα ηνπ Ξελψλα ά θαη νκφξσλ ηδηνθηεζηψλ απφ 
νπνηαδάπνηε αλεμαξηάησο αηηέα. 
 

Β. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ζα θπιΪζζεη ηνπο ρψξνπο ηνπ Ξελψλα, νθεέιεη: 
1. Να ειΫγρεη ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα Ϊηνκα. 
2. Να θαηαγξΪθεη ζην βηβιέν επηζθεπηψλ ηα ζηνηρεέα ηνπ επηζθΫπηε, ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα 
επέζθεςεο θαζψο θαη ηελ Τπεξεζέα επέζθεςεο απηψλ 
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3. Να ειΫγρεη ηηο ρεηξαπνζθεπΫο κε ηα ππΪξρνληα ηερληθΪ κΫζα. 
4. Να ειΫγρεη θαη λα θπιΪζζεη ηνπο ρψξνπο ζηΪζκεπζεο θαη λα κε επηηξΫπεη ηελ εέζνδν νρεκΪησλ 
πξνζσπηθνχ θαη επηζθεπηψλ θαηΪ ηηο κε εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο, εθηφο πεξηπηψζεσλ Ϊδεηαο 
απηψλ. 
5. Να ειΫγρεη ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθέα κε ηα ππΪξρνληα ηερληθΪ κΫζα. 
6. Να ειΫγρεη, θαηΪ ηελ αλΪιεςε, ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ησλ πΪζεο θχζεσο ηειεπηθνηλσληαθψλ 
κΫζσλ θαη ζπζηεκΪησλ αζθΪιεηαο. ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο νπνηαζδάπνηε βιΪβεο , ελεξγεέ 
ζρεηηθά θαηαγξαθά ζην βηβιέν ζπκβΪλησλ. 
7. Να δηελεξγεέ πεξηπνιέεο εζσηεξηθΪ ά εμσηεξηθΪ θαη λα ειΫγρεη ηνλ θσηηζκφ, ηηο ζχξεο θαη ινηπΪ 
εππαζά ζεκεέα. 
8. Να ειΫγρεη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 
9. ΚαηΪ ηελ ιάμε ηνπ σξαξένπ εξγαζέαο, λα ειΫγρεη ηνπο ρψξνπο γηα ηπρφλ παξακνλά αηφκσλ, πνπ 
δελ επηηξΫπεηαη. 
10. Δπέζεο, λα επηζεσξεέ ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ θηηξένπ, ελεξγψληαο πξνιεπηηθΪ 
θαη θαηαζηαιηηθΪ πξνο απνθπγά θΪζε εέδνπο δεκηΪο απφ πηζαλά βιΪβε (ππξθαγηΪο, δηαξξνάο λεξνχ 
θιπ.) 
11. Να εληνπέδεη θαη παξαθνινπζεέ θαηαζηΪζεηο πνπ δελ εέλαη ζπλάζεηο θαη λα επεκβαέλεη ηελ 
θαηΪιιειε ζηηγκά γηα λα ηηο αληηκεησπέζεη.  
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ ΑλΪδνρν ζε νπνηνλδάπνηε ηξέην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 
δηθαησκΪησλ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε χκβαζε πνπ ζα ζπλΪςεη κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Καη’ 
εμαέξεζε εέλαη επηηξεπηά ε εθρψξεζε ηεο εέζπξαμεο ηεο ακνηβάο ηνπ Αλαδφρνπ ζε αλαγλσξηζκΫλν 
πηζησηηθφ έδξπκα ηεο επηινγάο ηνπ, εθφζνλ ηεξεζεέ ε ζρεηηθά λφκηκε δηαδηθαζέα. Σα 
ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 
ζην κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο. Ο ΑλΪδνρνο, 
επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζε γεγνλφο πνπ εκπέπηεη 
ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα 
Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ 
απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ ΑλαζΫηνπζα 
Αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ιάςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηάκαηνο ηνπ 
Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθΪ κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο ηεθκαέξεηαη ε απνδνρά ηνπ 
αηηάκαηνο. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ 
ζρεηέδνληαη κε ηελ πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκΪησλ θαη φινπο γεληθΪ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. 
Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα Ϋρεη αζθαιηζηεέ, ζε αζθαιηζηηθά εηαηξεέα ηεο επηινγάο ηεο, γηα 
ζΫκαηα Αζηηθάο Δπζχλεο Ϋλαληη ηξέησλ, γηα ζσκαηηθΫο βιΪβεο θαη παξεπφκελεο δεκηΫο, πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ά ησλ ππαιιάισλ ηεο ζε ηξέηα πξφζσπα θαη γηα 
πιηθΫο δεκηΫο θαη παξεπφκελεο δεκηΫο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ά ησλ 
ππαιιάισλ ηνπ ζην θηάξην ηνπ Ξελψλα θαη ηξέησλ. Ο Ξελψλαο, ην πξνζσπηθφ ηνπ, γεληθΪ 
αλεμαξηάησο ζρΫζεο εξγαζέαο, θαζψο θαη ε πεξηνπζέα ηνπ Ξελψλα ζσξνχληαη ηξέηνη θαη 
θαιχπηνληαη απφ ηελ σο Ϊλσ αζθΪιηζε. 
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά απαιιΪζζεηαη απφ θΪζε επζχλε θαη ππνρξΫσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ά απφ 
θΪζε Ϊιιε αηηέα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ππεξεζέαο. ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε παξΪβαζεο ά 
δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε ηξέηνπο απφ ηα θπζηθΪ πξφζσπα πνπ απαζρνιεέ ν ΑλΪδνρνο, ππνρξενχηαη 
ν ΑλΪδνρνο κφλνο απηφο πξνο απνθαηΪζηαζά ηεο. 
12. Ο ΑλΪδνρνο εγγπΪηαη πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά φηη νη ππεξεζέεο πνπ ζα παξΫρεη δελ ζα 
απνθιέλνπλ απφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο ηεο χκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ν
 – ΠνηληθΫο ξάηξεο 

Ο Γάκνο Σξέπνιεο (ΚηΔ) δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δηαθφςεη ηελ ζχκβαζε πξνζσξηλΪ ά νξηζηηθΪ, 
φηαλ πξνθχςνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο (π.ρ. νηθνλνκηθνέ ιφγνη, ηερληθνέ ιφγνη θ.α.) ά αλ ην 
πξνζσπηθφ ηνπ απμεζεέ ηφζν, πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ, λα θαιχπηεη ηηο αλΪγθεο ηνπ ά αλ δελ 
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ππΪξρεη ε αλΪγθε ιεηηνπξγέαο ηνπ ρψξνπ. Πξνο ηνχην ζα εηδνπνηάζεη ηνλ ΑλΪδνρν 15 εκΫξεο 
λσξέηεξα. ηελ πεξέπησζε ιχζεο ά πξνζσξηλάο δηαθνπάο ηεο ζχκβαζεο γηα ηνπο παξαπΪλσ 
ιφγνπο ν ΑλΪδνρνο νπδεκέα απνδεκέσζε δηθαηνχηαη απφ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ 
ππνιεηπφκελν ρξφλν απφ ηελ δηαθνπά θαη κΫρξη ηελ νξηδφκελε ιάμε ηεο. ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηζρχνο 
ηεο ζχκβαζεο, εμαηξνχληαη ηα δηαζηάκαηα, πνπ ν ρψξνο παξακΫλεη θιεηζηφο θαη δελ ζα 
ιεηηνπξγάζεη θαη γηα φπνηεο εκΫξεο θαη ψξεο δελ ζα απαζρνιεέηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, 
δελ ζα θαηαβΪιιεηαη ακνηβά. Ζ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 
ΜειΫηε-Σερληθά Έθζεζε. 
Ζ παξΪδνζε θαη ε παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ ζα γέλεη, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζάο ηνπ, 
φπσο απηφ ζα εμεηδηθεπηεέ ζηε ζχκβαζε. 
ΠνηληθΫο ξάηξεο δχλαηαη λα επηβΪιινληαη γηα πιεκκειά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 218 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 43 παξ. 25, ππνπαξ. 
α ηνπ λ. 4605/2019. Γηα πιεκκειά εθηΫιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, κπνξεέ λα επηβΪιιεηαη ζηνλ 
αλΪδνρν πνηληθά ξάηξα Ϋσο θαη ηνπ 20% θαη φρη ιηγφηεξν ηνπ 5% ηεο κεληαέαο ακνηβάο ηνπ, 
αλΪινγα κε ην εέδνο θαη ην κΫγεζνο ησλ παξαιεέςεψλ ηνπ, παξαθξαηνχκελε απφ απηά, κεηΪ απφ 
εηζάγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο θαη Απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ε πεξέπησζε ππνηξνπάο 
ε πην πΪλσ ξάηξα ζα δηπιαζηΪδεηαη, δηαηεξνπκΫλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειέαο ηεο ζχκβαζεο θαη 
θάξπμεο ηνπ αλαδφρνπ εθπηψηνπ. 
Ζ επηβνιά πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην δηθαέσκα λα θεξχμεη ηνλ 
αλΪδνρν Ϋθπησην. Δηδηθφηεξα, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ην δηθαέσκα λα θεξχμεη Ϋθπησην ηνλ 
ΑλΪδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ά εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά 
παξαβηΪδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεέ, ρσξέο λα θαηαβΪιιεη νπνηαδάπνηε 
απνδεκέσζε. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, αθνχ ηνπ ζΫζεη εχινγε, θαηΪ ηελ αδΫζκεπηε θξέζε ηεο, 
πξνζεζκέα ζπκκφξθσζεο, δχλαηαη λα ηνλ θεξχμεη Ϋθπησην θαη λα ηνπ δεηάζεη λα εγθαηαιεέςεη 
Ϊκεζα ην Ϋξγν, θαζψο θαη λα δεηάζεη φπνηα Ϊιιε απνδεκέσζε δηθαηνχηαη. Οη πνηληθΫο ξάηξεο δελ 
επηβΪιινληαη θαη ε Ϋθπησζε δελ επΫξρεηαη αλ ν ΑλΪδνρνο απνδεέμεη φηη ε θαζπζηΫξεζε νθεέιεηαη 
ζε αλσηΫξα βέα ά ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Οη ρξφλνη ππνινγέδνληαη ζε 
εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, ηα πνζΪ, φπσο πξνβιΫπνληαη ζηε ζχκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 
ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκέεο ρσξέο κεηαζΫζεηο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ν
 – Δηδηθνέ φξνη 

Ο ΑλΪδνρνο, θαζ φιε ηελ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πξΫπεη λα Ϋρεη ζε ηζρχ ηελ απαηηνχκελε απφ ην 
Ν. 2518/97 εηδηθά Ϊδεηα, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3707/2008 θαη ηζρχεη, ηελ νπνέα θαηαζΫηεη 
κε ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ζηνλ Γάκν θαη ζε πεξέπησζε πνπ απηά ιάγεη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα πξνβεέ Ϋγθαηξα ζηηο απαηηνχκελεο ελΫξγεηεο γηα αλαλΫσζά ηεο ά 
Ϋθδνζε λΫαο, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη λα ηελ θαηαζΫζεη ζηνλ Γάκν, νχησο ψζηε λα ππΪξρεη ε 
λφκηκε θΪιπςε ηεο πξνζθνξΪο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζ’ φιε ηελ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  
Ο ΑλΪδνρνο αλαγλσξέδεη θαη απνδΫρεηαη φηη φινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φια ηα Ϋγγξαθα, 
παξαζηαηηθΪ θαη φιεο νη επηθνηλσλέεο κεηαμχ ησλ κεξψλ θαη ηνπ πΪζεο θχζεο πξνζσπηθνχ ηνπο 
αλαθνξηθΪ κε ην παξφλ, φια ηα αληηθεέκελα εξγαζηψλ θαζψο θαη νη ππεξεζέεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ 
θαζψο θαη θΪζε πιεξνθνξέα πνπ ζα ηεζεέ ππφςε ηνπ ζηα πιαέζηα ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη ηεο 
εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ (ζπλνιηθΪ «εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο») εέλαη 
απζηεξψο εκπηζηεπηηθΪ. Γη' απηφ, ν ΑλΪδνρνο δεζκεχεηαη λα ηεξεέ απφιπηε ερεκχζεηα ζε ζρΫζε κε 
ην αληηθεέκελν ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη λα ηεξεέ ηνπο θαλφλεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. ε πεξέπησζε 
παξαβέαζεο ηεο ππνρξΫσζεο ερεκχζεηαο ν Γάκνο Σξέπνιεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγεέιεη αδεκέσο ηε 
χκβαζε. Απνδεκέσζε ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο εμ απηάο ηεο αηηέαο δελ απνθιεέεηαη. Ο ΑλΪδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεέ ηα Ϋγγξαθα θαη νπνηαδάπνηε Ϊιια ζηνηρεέα θαη πιηθφ νπνηαζδάπνηε 
κνξθάο πεξηΫξρνληαη ζε γλψζε ηνπ ά ηέζεληαη ππφςε ηνπ απφ ην Γάκν Σξέπνιεο ζε ζρΫζε κε ην 
αληηθεέκελν ηεο χκβαζεο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε απηάο, απνθιεηζηηθΪ θαη κφλνλ ζηα πιαέζηα ηεο 
παξνράο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, απαγνξεπκΫλεο απνιχησο νπνηαζδάπνηε 
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Ϊιιεο ρξάζεο απηψλ. Ο ΑλΪδνρνο επζχλεηαη Ϋλαληη ηνπ Δξγνδφηε γηα νπνηαδάπνηε παξΪβαζε 
απηάο ηεο απαγφξεπζεο. Ο ΑλΪδνρνο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα κε γλσζηνπνηεέ πξνο 
νπνηνλδάπνηε ηξέην ά δεκνζηνπνηεέ κε θαλΫλα ηξφπν ηηο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο θαη ινηπΪ 
ζηνηρεέα πνπ ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζε απηφλ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ. Τπνρξενχηαη δε λα 
θαηαβΪιιεη θΪζε δπλαηά επηκΫιεηα θαη λα ιακβΪλεη φια ηα αλαγθαέα κΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο 
εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, ηηο νπνέεο ζα ρξεζηκνπνηεέ απνθιεηζηηθΪ γηα ηνλ 
ζθνπφ γηα ηνλ νπνέν δφζεθαλ θαη δελ ζα ηηο κεηαδέδεη ζε ηξέηνπο, παξΪ κφλνλ εθφζνλ απηφ εέλαη 
απαξαέηεην γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη 
πΪληνηε κεηΪ ηελ γξαπηά ζπλαέλεζε ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο. Τπφζρεηαη δε θαη εγγπΪηαη φηη ηελ 
ππνρξΫσζε απηά ζα ηεξάζνπλ θαη νη ζπλεξγΪηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απ' απηφλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ν
 – Παξαθνινχζεζε-παξαιαβά εξγαζηψλ 

Ζ πηζηά ηάξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ειΫγρεηαη κΫζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο απφ 
ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο, Παηδεέαο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο 
θαη εηδηθφηεξα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ξελψλα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016. Ζ 
παξαιαβά ησλ ππεξεζηψλ γέλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειά Δπηηξνπά Παξαιαβάο ηνπ Γάκνπ 
Σξέπνιεο, πνπ ζπγθξνηεέηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 3 θαη 11 πεξ. δ’ ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 
4412/2016. Σν ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβάο ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπάο βεβαηψλεη ηελ θαιά 
εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη απνηειεέ απαξαέηεην ζηνηρεέν γηα ηελ πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ. Ο 
ηξφπνο εθηΫιεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο ηνπ Ϋξγνπ ζα πεξηγξΪθεηαη ζηε ζχκβαζε 
κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ν 
- Καηαιιειφηεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
απαηηεέηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηεο χκβαζεο. Οη νηθνλνκηθνέ 
θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο απαηηεέηαη λα εέλαη 
εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξΪηνο 
εγθαηΪζηαζάο ηνπο.  
Δηδηθφηεξα, ζα πξΫπεη λα ππνβΪινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηελ απαηηνχκελε απφ ην Ν. 2518/97 
εηδηθά Ϊδεηα, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3707/2008 θαη ηζρχεη. Δπέζεο, ππνβΪιινπλ 
πηζηνπνηεηηθό ηεο Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ .ΔΠ.Δ. απφ ην νπνέν 
πξνθχπηνπλ νη πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ (παξ.2β Ϊξζξν 68 
Ν.3863/2010, φπσο πξνζηΫζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ Ν.4144/2013) θαζψο θαη έλνξθε 
βεβαίσζε λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ ελψπησλ ζπκβνιαηνγξΪθνπ, πεξέ κε επηβνιάο ζε 
βΪξνο ηνπο πξΪμεο επηβνιάο πξνζηέκνπ γηα παξαβηΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο «πςειάο» ά 
«πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο. (παξ.2δ Ϊξζξν 68 Ν.3863/2010, φπσο πξνζηΫζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ 
Ϊξζξνπ 22 ηνπ Ν.4144/2013) (γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν 
Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνράο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ά/θαη Φχιαμεο»). 
 

ΑΡΘΡΟ 12ν – Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ κΫζν γεληθφ εηάζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ εηψλ, έζν ά 
κεγαιχηεξν ηεο πξνυπνινγηζζεέζαο αμέαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 
ΦΠΑ.  
 

ΑΡΘΡΟ 13ν – Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα θαη εκπεηξέα 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηεέηαη: 
α) θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ εηψλ λα Ϋρνπλ εθηειΫζεη κέα (1) ηνπιΪρηζηνλ 
ζχκβαζε παξνράο ππεξεζηψλ θχιαμεο 
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β) λα δηαζΫηνπλ ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ην νπνέν λα εέλαη θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν ψζηε λα 
αληηκεησπέδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πηζαλΫο απεηιΫο. 
γ) λα Ϋρνπλ βαζηθΫο γλψζεηο ζεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ππξαζθΪιεηα, ππξφζβεζε, Ϊκεζε 
αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ά δηαξξνά λεξνχ θαη παξνρά πξψησλ βνεζεηψλ  
 

ΑΡΘΡΟ 14ν
 – Πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο νθεέινπλ λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε: 
Α) χζηεκα Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2015 

Β) χζηεκα Γηαρεέξηζεο Τγεέαο & ΑζθΪιεηαο ζηελ εξγαζέαISO 45001:2018 

Γ) χζηεκα Γηαρεέξηζεο ΑζθΪιεηαο Πιεξνθνξηψλ ISO 27001:2013  

 

ΑΡΘΡΟ 15ν – Δπέιπζε δηαθνξψλ 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ν ΑλΪδνρνο θαηαβΪιινπλ θΪζε πξνζπΪζεηα γηα ηε θηιηθά επέιπζε θΪζε 
δηαθνξΪο/δηΫλεμεο πΪλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλφλεο ηεο θαιάο πέζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
ε πεξέπησζε πνπ δελ επηηεπρζεέ θηιηθά επέιπζε ηεο δηαθνξΪο κΫζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα 
απφ ηελ εκθΪληζε ηεο, ηα κΫξε ππφθεηληαη απνθιεηζηηθψο γηα ηελ επέιπζά ηεο ζηελ αξκνδηφηεηα 
ησλ Γηθαζηεξέσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ϋδξα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ά Ϊιισλ, θαηΪ επαθφινπζε 
απηάο ηεο αξκνδηφηεηαο δηθνλνκηθά αλαγθαηφηεηα αξκφδησλ Διιεληθψλ, θαη’ αξρΪο, Γηθαζηεξέσλ. 
Δηδηθφηεξα, θΪζε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβΪζεηο 
πνπ ζπλΪπηνληαη ζην πιαέζην ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, επηιχεηαη κε ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο ά 
αγσγάο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν ηεο ΠεξηθΫξεηαο, ζηελ νπνέα εθηειεέηαη εθΪζηε ζχκβαζε, θαηΪ ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 Ϋσο θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο πξνζηΫζεθε 
κε ην Ϊξζξν 43 παξ. 24 πεξ. α’ ηνπ λ. 4605/2019. Πξηλ απφ ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο ζην 
Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν πξνεγεέηαη ππνρξεσηηθΪ ε ηάξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην Ϊξζξν 205 
ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζέαο, δηαθνξεηηθΪ ε πξνζθπγά απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 
 

Σξέπνιε, 26/5/2021 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
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