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ΑΠ ΟΦ Α Η  

Ο  Δ Η Μ ΑΡ ΧΟ   ΑΘ Η Ν Α Ι Ω Ν  

 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

1. ηελ ππ’ αξηζκ. 1181/02.08.2021 (ΑΓΑ: Φ0Γ1Χ6Μ-Ο0Ρ) πξάμε ηεο Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πεξί 

θαηάξηηζεο φξσλ, έγθξηζεο ηεχρνπο δηαθήξπμεο,  ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ  γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ δηακνλήο ζε 

μελνδνρείν θιαζζηθνχ ηχπνπ γηα ηε ζηέγαζε επάισησλ νκάδσλ – ηνμηθνεμαξηεκέλσλ αηφκσλ , γηα ηα 

έηε 2022-2023-2024»,  κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά ζέζε θιίλεο κε πξσηλφ εκεξεζίσο,  κε έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηελ 

εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ηεο ζην ΚΗΜΓΗ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.250.000,00€ άλεπ ΦΠΑ 

(2.632.837,50€ ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 13% θαη Φφξνπ Γηακνλήο), 

2. ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1β ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα απσιηεκηονική ηηρ αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπωμένηρ 

Διοίκηζηρ-Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ», 

3. ηνπο εγθξηζέληεο κε ηελ αλσηέξσ πξάμε φξνπο θαη Παξαξηήκαηα ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο ηεο Ο.Δ., ηα 

νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, 

4. ηνπ Θεζκηθνχ θαη Δηδηθνχ Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 

πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ  παξάγξαθν 1.4 ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ   Ε Ι  

 

Ηιεθηξνληθή αλνηθηή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ 

δηακνλήο ζε μελνδνρείν θιαζζηθνχ ηχπνπ γηα ηε ζηέγαζε επάισησλ νκάδσλ – ηνμηθνεμαξηεκέλσλ αηφκσλ , 

γηα ηα έηε 2022-2023-2024»,  κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά ζέζε θιίλεο κε πξσηλφ εκεξεζίσο,  κε έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηελ 

εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ηεο ζην ΚΗΜΓΗ,  κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

mailto:p.kontoleon@athens.gr
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499




 

Σελίδα 2 

 

1. πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

1.3.1 Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν διαμονισ ςε ξενοδοχεία κλαςςικοφ τφπου 

που αφορά ςτθ ςτζγαςθ τοξικοεξαρτθμζνων ατόμων και τθν προςταςία γενικότερα ευάλωτων ομάδων του 

πλθκυςμοφ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ δθμόςια υγεία, εξαιτίασ τθσ εξάπλωςθσ του κορωνοιοφ COVID-

19 και τθν Ραροχι Ρρωινοφ γεφματοσ, για τα άτομα που κα διαμζνουν ςτο ξενοδοχείο.  

Αναλυτικότερα το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι: 
1.ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΕΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΩΝ ΔΘΜΟΥ 

ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ >= 3*  

ΕΙΔΙΚΟ ΣΘΜΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ   

ΝΑΙ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει 

ςε όποιεσ ενζργειεσ είναι εκ του νόμου 

απαραίτθτεσ για τθ διατιρθςι του ςε 

ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ. 

ΑΣΦΑΛΙΣΘ  ΚΑΤΑ ΡΥΟΣ - ΣΕΙΣΜΟΥ & 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΘΣ 

ΕΥΘΥΝΘΣ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει 

ςε όποιεσ ενζργειεσ είναι εκ του νόμου 

απαραίτθτεσ για τθ διατιρθςθ του  

ςυμβολαίου πυρόσ, ςειςμοφ και αςτικισ 

ευκφνθσ ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΛΙΝΩΝ 

106  

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΩΝ 

Δυνατότθτα μείωςθσ ζωσ 20% 

θμερθςίωσ αναλόγωσ των αναγκϊν 

τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και όςο διαρκεί θ 

ςφμβαςθ με τθ Διεφκυνςθ 

Κοινωνικι Αλλθλεγγφθσ, δε κα 

φιλοξενοφνται τρίτοι εκτόσ των  

εξαρτθμζνων ατόμων που κα 

υποδεικνφονται από το αρμόδιο  

Τμιμα Ρολιτικϊν Ιςότθτασ & 

Αντιμετϊπιςθσ Διακρίςεων τθσ 

Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΚΛΙΝΑ  / ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ  

ΡΑΟΧΘ ΡΩΙΝΟΥ 

 

ΝΑΙ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον: 

καφζ, τςάι, γάλα, βοφτυρο, μζλι, 

μαρμελάδα, ψωμί, φρυγανιζσ 

ΥΡΟΔΟΧΘ ΑΝΟΙΚΤΘ ΕΡΙ 24 ΩΕΣ ΝΑΙ  

Κοινοχρθςτο WC επιςκεπτων     ΝΑΙ  

ΤΘΛΕΟΑΣΘ  ΝΑΙ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ 





 

Σελίδα 3 

ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ  ΝΑΙ  

ΦΥΛΑΞΘ ΣΕ 24 ΩΘ ΒΑΣΘ ΝΑΙ  

 ΧΩΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΡΛΥΝΤΘΙΟ 

ΣΤΕΓΝΩΤΘΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΝΑΙ  

 

2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΛΙΝΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ  

Ζπιπλο τουαλζτασ κρεβατοκάμαρασ 

με  κακρζπτθ 

1 1  

Τθλεόραςθ 1 1  

Είδθ ατομικισ Υγιεινισ  1 1  

Κακαριςμόσ ςτρωμάτων ανά 4μθνο ΝΑΙ ΝΑΙ  

 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό του 2.632.837,50€ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 13% 

και Φόρου Διαμονισ(προχπολογιςμόσ άνευ Φ.Ρ.Α. και Φόρου Διαμονισ: 2.250.000,00€ )  

 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ  πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ ανά κζςθ κλίνθσ με πρωινό θμερθςίωσ. 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το 

άρκρο 11 τθσ ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Βϋ) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)». 

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ επόμενθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ τρζχουςασ 

ςφμβαςθσ κάλυψθσ ςχετικϊν αναγκϊν φιλοξενίασ τοξικοεξαρτθμζνων ατόμων και πάντωσ το αργότερο τθν 

28.02.2022 και εφόςον ζχει καταχωριςτεί το υπογεγραμμζνο από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικό ςτο 

Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. Θ ακριβισ θμερομθνία ζναρξθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ κα ανακοινωκεί 

εγγράφωσ ςτον ανάδοχο δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν, από τθν αρμόδια υπθρεςία (Διεφκυνςθ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ)  του Διμου. 

Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον τριάντα ζξι (36) μθνϊν και μζχρι εξαντλιςεωσ  του ςυνόλου του 
οικονομικοφ ςυμβατικοφ αντικειμζνου, όποιο από τα δφο επζλκει αργότερα. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, δίλεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηεο δηαθήξπμεο. 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά ζέζε θιίλεο κε πξσηλφ, εθφζνλ είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

2. Δθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο -Υξεκαηνδόηεζε  

Δθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ 2.632.837,50€ ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 13% θαη Φφξνπ 

Γηακνλήο(πξνυπνινγηζκφο άλεπ Φ.Π.Α. θαη Φφξνπ Γηακνλήο: 2.250.000,00€ ) 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 





 

Σελίδα 4 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Αζελαίσλ. Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ 

ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηνλ  6473.037 Φ15/Γ21 «Παποσή ςπηπεζιών Διαμονήρ Εςάλωηων – Εςπαθών Ομάδων 

(Τοξικοεξαπηημένων)»,κε δέζκεπζε πνζνχ 2.632.837,50€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, θαηαλεκεκέλν σο εμήο : α)πνζφλ 

877.612,50 ζην ν.ε 2022, β) πνζφλ 877.612,50 ζην ν.ε 2023 θαη γ) πνζφλ 877.612,50 ζην ν.ε 2024 πξνο 

αληηκεηψπηζε ηεο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο άκεζεο πξνζηαζίαο θαη θηινμελίαο ηεο εππαζνχο νκάδαο 

ησλ αζηέγσλ ρξεζηψλ νπζηψλ θαη εμαξηεκέλσλ αηφκσλ , γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο 

 

3. Δίδνο δηαδηθαζίαο – Σόπνο θαη Υξόλνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία παξ.3  ηνπ άξζξνπ 27  ηνπ λ. 4412/16,  κε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ ζπζηήκαηνο, ύζηεξα από ην ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ 

δεθαπέληε (15) εκεξώλ, απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 

Πξνθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΗΜΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ ΣΗ Δ.Δ. 

 

02/08/2021 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Γηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr 
ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

ΤΣΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΟ Δ..Η.ΓΗ.. 136208 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
09/08/2021, ώξα 10.00 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
17/08/2021, ώξα 12.00 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ-

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ 

ΔΗΓΗ 

 

06/08/2021 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9  

ηεο ΤΑ 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)” θαη ζηα άξζξα 36 & 37 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Η δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο: 

http://www.promitheus.gov.gr/ηνπ σο άλσ  πζηήκαηνο, ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα 

Παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο: 

ΡΑΑΤΘΜΑ I 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑIΙ   ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ   ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ V ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η Έλσζε ή ε Κνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 

θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. (Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016).  

4. Παξνρή δηεπθξηλίζεωλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,  ην αξγόηεξν νθηώ (8) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ην αξγόηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.5 ηεο δηαθήξπμεο. 

5.  Γεκνζηόηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο 

Πξνθήξπμε ππφ ηε κνξθή Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο ζα 

απνζηαιεί κε ειεθηξνληθά  κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν  

Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν ηεο Πξνθήξπμεο χκβαζεο ζα θαηαρσξηζηεί ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..). 

Η Απφθαζε Γεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ.1β ηνπ Ν.3852/2010) ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ελνπνηεκέλν κε ηε ζρεηηθή Απφθαζε Γεκάξρνπ, ζα 

θαηαρσξηζηεί ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..), ζηε δηαδηθηπαθή 

πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ζα ιάβεη πζηεκηθφ Αξηζκφ  θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηε δηεχζπλζε (URL): http://www.cityofathens.gr/  ζηελ δηαδξνκή: ΓΗΜΟ 

ΑΘΗΝΑΙΧΝ ► ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ► ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ & ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΙ ► ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ  

 

6.   Γηθαίωκα θαη Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

6.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

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

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

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

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

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

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

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

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ1. 
 

6.2. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

i) λα κε βξίζθνληαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο γηα ηηο νπνίεο 

απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

ii) λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 θαη 2.2.8 ηεο δηαθήξπμεο. 

iii) λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 

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

                                                           
1
 Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και αγακϊν 

από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
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πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 

2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΔΗΓΗ, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. 

ΔΗΓΗ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο. 

Όζνη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηνλ ηξφπν ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπο ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Δ..Η.ΓΗ., θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο γηα εθπαίδεπζε ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκπιεξψλνληαο ην ΔΝΣΤΠΟ 

ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΧΝ, ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην παξάζπξν 

«πλεκκέλα αξρεία» ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε επεμεξγάζηκε κνξθή. Δλ ζπλερεία, ε 

Aλαζέηνπζα Αξρή απνζηέιιεη έγθαηξα ηα αηηήκαηα ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

vendor.esidis@eprocurement.gov.gr , ψζηε λα θαζνξηζηεί ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο εθπαίδεπζεο. Η εθπαίδεπζε 

παξέρεηαη είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Τπνζπζηήκαηνο κε θπζηθή παξνπζία, είηε 

απνκαθξπζκέλα κε ειεθηξνληθά κέζα ηειεθπαίδεπζεο. 

6. 3. Δηδηθόηεξα γηα ηηο Δλώζεηο πξνζώπωλ θαη ηηο Κνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

6.3.1 Η Έλσζε ή ε Κνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 

θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. (Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016).  

 Σα ωο άλω δεηνύκελα ζηνηρεία (έθηαζε, είδνο ζπκκεηνρήο, ακνηβή, εθπξόζωπνο) δειώλνληαη θαηαξράο 

ζηα Δ.Δ.Δ.. ηωλ κειώλ ηεο Έλωζεο, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ηνπ άξζξνπ 2.2.9.1 ηεο παξνύζαο θαη 

απνδεηθλύνληαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πξνηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνύζαο.  

6.3.2 Η Έλσζε ή ε Κνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ ππνρξενχηαη λα ιάβεη νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη πξνζθνξά. 

Τπνρξενχηαη φκσο, λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. (παξ. 2 θαη 3 άξζξνπ 19 Ν.4412/16)  

6.3.3 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ 

έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. (παξ. 4 άξζξνπ 19 Ν.4412/16) 

 

7. Δγγπήζεηο 

7.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο  

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο X, ε νπνία ζα θαιχπηεη ην 1% (έλα) ηνηο εθαηφ (%) ηεο ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο,  ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α., ήηνη πνζνχ 22.500,00 €. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.  

Δάλ ε Δγγχεζε πκκεηνρήο ππνιείπεηαη έζησ θαη ειάρηζηα ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ, ε πξνζθνξά δε γίλεηαη 

δεθηή. 

 

7.2       Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο θαη’ ειάρηζηνλ κε ην 

ζπκβαηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2) κήλεο. 

8. Δπηθνηλωλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο 

νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

mailto:vendor.esidis@eprocurement.gov.gr
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Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr  ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο
. 

Πιεξνθνξίεο,  θαζώο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη απφ ην Σκήκα Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ  πκβάζεσλ ηεο Γ/λζεο Πξνκεζεηψλ & 

Απνζεθψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, Κσλ/λνπ Παιαηνιφγνπ 9, 1νο φξνθνο, θα Κνληνιέσλ Παξαζθεπή, e-mail:  

p.kontoleon@athens.gr θαη t.dimosion.symvaseon@athens.gr – ηει:  210-52.23.142, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο. 

Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη απφ ην Σκήκα Πνιηηηθψλ Ιζφηεηαο θαη Αληηκεηψπηζεο Γηαθξίζεσλ, ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, θα. Γεσξγία Μπνχξε,  e-mail: t.pol.is.ant.diakriseon@athens.gr,  ηει: 210 

5210634 - 2105210701, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέθζεθε, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, θαζψο θαη γηα φ,ηη 

δελ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά, ηζρχνπλ νη ζρεηηθνί φξνη ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

 

 

  

  

       Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:p.kontoleon@athens.gr
mailto:t.dimosion.symvaseon@athens.gr
mailto:t.pol.is.ant.diakriseon@athens.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ 

ΔΗΜΟΥ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

ΟΟΙ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ  
 
 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΗ ΔΗΜΟΙΑ 
ΤΜΒΑΗ ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΤΗΝ ΡΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΟΨΗ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 
ΓΙΑ THN 

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΚΛΑΙΚΟΤ 
ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - 

ΣΟΞΙΚΟΕΞΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2022-2023-2024»  

 

για τισ ανάγκεσ τησ Διεφθυνςησ Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ του Δήμου Αθηναίων  

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 2.250.000,00 € ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

 (2.632.837,50€ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και του Φόρου Διαμονήσ) 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 55100000-1 - Υπθρεςίεσ ξενοδοχείων. 
                                                                       55300000-3 -  Υπθρεςίεσ εςτιατορίου και παροχισ φαγθτοφ 
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1.Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 090025537 

Κωδικόσ Θλεκτρονικισ Τιμολόγθςθσ 1007.Ε84501.00002 

Ταx/κι δ/νςθ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ, T.K. 104 38 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS GR 300– EL 303 

Τθλζφωνο 210 5223142 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.cityofathens.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ 

Δ/νςθ Ρρομθκειϊν & Αποκθκϊν 

 Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 
t.dimosion.symvaseon@athens.gr 

 Ραραςκευι Κοντολζων 
p.kontoleon@athens.gr 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Ακθναίων μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθν Γενικι 
Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ – ΟΤΑ Α’ Βακμοφ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 

του ΟΡΣΕ.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 

Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 

www.promitheus.gov.gr  του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθwww.promitheus.gov.grκαι ςτθ διεφκυνςθ http://www.cityofathens.gr 

 

Στοιχεία επικοινωνίασ φορζα υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

Δ/νςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

Τμιμα Ρολιτικϊν Ιςότθτασ και Αντιμετϊπιςθσ Διακρίςεων 

email:t.pol.is.ant.diakriseon@athens.gr 

Ρλθροφορίεσ: Γεωργία Μποφρθ, τθλ. 210 5210634 - 2105210701 

 

1.2.   Στοιχεία Διαγωνιςμοφ 

1.2.1 Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία τθσ παρ.3 του άρκρου 27 του ν. 4412/16, με 

χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, φςτερα από το χρονικό διάςτθμα των 

δεκαπζντε (15) θμερϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και τθν 

http://www.cityofathens.gr/
mailto:t.dimosion.symvaseon@athens.gr
mailto:p.kontoleon@athens.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
mailto:t.pol.is.ant.diakriseon@athens.gr
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Κατευκυντιρια Οδθγία 24 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΨΟΘ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7),από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ 

αποςτολισ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Ρροκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων. 

 
1.2.2Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ ο Διμοσ Ακθναίων. 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει: 

 τον ΚΑ. 6473.037 Φ15/Δ21 «Παροχι υπθρεςιϊν Διαμονισ Ευάλωτων – Ευπακϊν Ομάδων 

(Σοξικοεξαρτθμζνων)»,με δζςμευςθ ποςοφ 2.632.837,50€ ςυμπ/νου ΦΡΑ, κατανεμθμζνο ωσ εξισ : 

α)ποςόν 877.612,50 ςτο ο.ε 2022, β) ποςόν 877.612,50 ςτο ο.ε 2023 και γ) ποςόν 877.612,50 ςτο ο.ε 

2024 προσ αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ για τθν παροχι υπθρεςίασ άμεςθσ προςταςίασ και φιλοξενίασ 

τθσ ευπακοφσ ομάδασ των αςτζγων χρθςτϊν ουςιϊν και εξαρτθμζνων ατόμων , για τισ ανάγκεσ τθσ 

Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ . 

 

1.3.  Συνοπτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

1.3.1 Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν διαμονισ ςε ξενοδοχεία κλαςςικοφ τφπου 

που αφορά ςτθ ςτζγαςθ τοξικοεξαρτθμζνων ατόμων και τθν προςταςία γενικότερα ευάλωτων ομάδων του 

πλθκυςμοφ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ δθμόςια υγεία, εξαιτίασ τθσ εξάπλωςθσ του κορωνοιοφ COVID-

19 και τθν Ραροχι Ρρωινοφ γεφματοσ, για τα άτομα που κα διαμζνουν ςτο ξενοδοχείο.  

 
Αναλυτικότερα το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι: 
1.ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΕΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΩΝ ΔΘΜΟΥ 

ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ >= 3*  

ΕΙΔΙΚΟ ΣΘΜΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ   

ΝΑΙ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει 

ςε όποιεσ ενζργειεσ είναι εκ του νόμου 

απαραίτθτεσ για τθ διατιρθςι του ςε 

ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ. 

ΑΣΦΑΛΙΣΘ  ΚΑΤΑ ΡΥΟΣ - ΣΕΙΣΜΟΥ & 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΘΣ 

ΕΥΘΥΝΘΣ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει 

ςε όποιεσ ενζργειεσ είναι εκ του νόμου 

απαραίτθτεσ για τθ διατιρθςθ του  

ςυμβολαίου πυρόσ, ςειςμοφ και αςτικισ 

ευκφνθσ ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΛΙΝΩΝ 

106  

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΩΝ 

Δυνατότθτα μείωςθσ ζωσ 20% 

θμερθςίωσ αναλόγωσ των αναγκϊν 

τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και όςο διαρκεί θ 

ςφμβαςθ με τθ Διεφκυνςθ 

Κοινωνικι Αλλθλεγγφθσ, δε κα 

φιλοξενοφνται τρίτοι εκτόσ των  

εξαρτθμζνων ατόμων που κα 

υποδεικνφονται από το αρμόδιο  
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Τμιμα Ρολιτικϊν Ιςότθτασ & 

Αντιμετϊπιςθσ Διακρίςεων τθσ 

Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΚΛΙΝΑ  / ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ  

ΡΑΟΧΘ ΡΩΙΝΟΥ 

 

ΝΑΙ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον: 

καφζ, τςάι, γάλα, βοφτυρο, μζλι, 

μαρμελάδα, ψωμί, φρυγανιζσ 

ΥΡΟΔΟΧΘ ΑΝΟΙΚΤΘ ΕΡΙ 24 ΩΕΣ ΝΑΙ  

Κοινοχρθςτο WC επιςκεπτων     ΝΑΙ  

ΤΘΛΕΟΑΣΘ  ΝΑΙ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ 

ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ  ΝΑΙ  

ΦΥΛΑΞΘ ΣΕ 24 ΩΘ ΒΑΣΘ ΝΑΙ  

 ΧΩΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΡΛΥΝΤΘΙΟ 

ΣΤΕΓΝΩΤΘΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΝΑΙ  

 

2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΛΙΝΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ  

Ζπιπλο τουαλζτασ κρεβατοκάμαρασ 

με  κακρζπτθ 

1 1  

Τθλεόραςθ 1 1  

Είδθ ατομικισ Υγιεινισ  1 1  

Κακαριςμόσ ςτρωμάτων ανά 4μθνο ΝΑΙ ΝΑΙ  

 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό του 2.632.837,50€ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 13% 

και Φόρου Διαμονισ(προχπολογιςμόσ άνευ Φ.Ρ.Α. και Φόρου Διαμονισ: 2.250.000,00€ )  

 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ  πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ ανά κζςθ κλίνθσ με πρωινό θμερθςίωσ. 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το 

άρκρο 11 τθσ ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Βϋ) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)». 

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ επόμενθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ τρζχουςασ 

ςφμβαςθσ κάλυψθσ ςχετικϊν αναγκϊν φιλοξενίασ τοξικοεξαρτθμζνων ατόμων και πάντωσ το αργότερο τθν 

28.02.2022 και εφόςον ζχει καταχωριςτεί το υπογεγραμμζνο από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικό ςτο 

Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. Θ ακριβισ θμερομθνία ζναρξθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ κα ανακοινωκεί 

εγγράφωσ ςτον ανάδοχο δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν, από τθν αρμόδια υπθρεςία (Διεφκυνςθ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ)  του Διμου. 
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Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον τριάντα ζξι (36) μθνϊν και μζχρι εξαντλιςεωσ  του ςυνόλου του 

οικονομικοφ ςυμβατικοφ αντικειμζνου, όποιο από τα δφο επζλκει αργότερα. 

 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, δίνεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑΙ 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ: 

1. του ν.4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν    (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο 

για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ για τθν 

αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ», 

4. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ., 

5. του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν 

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 

δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) 

(Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

6. του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Αϋ137) ‘’Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ 

ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ’’, 

7. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν 

οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

8. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ 

θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ», 

9. του ν. 4555/2018 (Αϋ133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ αυτοδιοίκθςθσ – Εμβάκυνςθ τθσ 

Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. 

(Πρόγραμμα ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι) - Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ 

- Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 

ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ», 

10. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) 

– δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

11. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για 

τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

12. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

13.  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

14. του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Αϋ), “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ”, 

15. του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Αϋ), “Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων” (άρκρο 209), όπωσ 

αναδιατυπϊκθκε και ιςχφει ςφμφωνα  με το άρκρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Αϋ) “Ειδικζσ 
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ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν, 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ”, 

16. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ», 

17. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 

και 13 ζωσ 15, 

18. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 

19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα” 

20. του π.δ.39/2017 (Αϋ64) “Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν”, 

21.  του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

22.  του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

23. τθσ υπ’ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων 

υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44), 

24. τθσ με αρ. 64233/08.06.2021 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β' 2453/09.06.2021) των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των 

Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

25. τθσ Υ.Α. 76928/13-07-2021 (ΦΕΚ 3075/13-07-2021, τ. Β’), «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ 

του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)», 

26. τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο 

πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων», 

27. τθσ Δ1α/Γ.Π οικ. 20036/22.03.21  (Βϋ 986) άρκρο 2 « Ειδικζσ ρυκμίςεισ ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ πλθκυςμϊν Ρομά, 

αςτζγων , τοξικοεξαρτθμζνων ατόμων και ατόμων ςυτιηομζνων ςε οργανωμζνα ςυςςίτια..), 

28. τθσΥ.Α.216/2015 (ΦΕΚ 10Β) «Κακοριςμόσ νζων τεχνικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν και βακμολογοφμενων 

κριτθρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξθ αυτϊν ςε κατθγορίεσ αςτζρων», όπωσ τροποποιικθκε με τθν 19102/2016 

(Βϋ3387) και τθν 21657/2017 (Βϋ4242/2017) όμοια απόφαςθ, 

29. Σθσ εγκυκλίου ΑΡ πρωτοκόλλου ΑΑΔΕ Ε.2080 (ΑΔΑ:ΩΑ1Δ46ΜΠ3Ζ-ΤΣΙ) ‘’Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 11 

του ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104 A) αναφορικά με τθν εφαρμογι μειωμζνου ςυντελεςτι Φ.Π.Α. 13% ςε ςυγκεκριμζνα 

αγακά και υπθρεςίεσ και παροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι τουσ’’, 

30. Σου άρκρου 53 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Αϋ94/27.05.2016) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ 

ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το οποίο 

επιβάλλεται φόροσ διαμονισ, από 01.01.2018. 

ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
31. Τθν υπ’ αρ.πρωτ. 199600/29.07.2021 Απόφαςθ Δζςμευςθσ (ΑΔΑ:74ΔΩ6Μ-60Β και ΑΔΑΜ: 21REQ009005448 2021-

07-29) ποςοφ 2.632.837,50€ ςυμπ/νου ΦΡΑ, κατανεμθμζνο ωσ εξισ : α)ποςόν 877.612,50 ςτο ο.ε 2022, β) ποςόν 
877.612,50 ςτο ο.ε 2023 και γ) ποςόν 877.612,50 ςτο ο.ε 2024 προσ αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ για τθν παροχι 
υπθρεςίασ άμεςθσ προςταςίασ και φιλοξενίασ τθσ ευπακοφσ ομάδασ των αςτζγων χρθςτϊν ουςιϊν και εξαρτθμζνων 
ατόμων , για τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ . Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α 6473.037 Φορζα 15 
Δ/νςθ 21 «Ραροχι Υπθρεςιϊν Διαμονισ Ευάλωτων-Ευπακϊν Ομάδων(Τοξικοεξαρτθμζνων)». 

32.  Το υπ’ αρικμ. 198481/28.07.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008999808 2021-07-29) Ρρωτογενζσ Αίτθμα τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ. 

33. Το υπ’ αρικμ. 198457/28.07.2021 διαβιβαςτικό  τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ με τθν διαβίβαςθ τθσ 
μελζτθσ και αναφορά περί ςφντμθςθσ προκεςμιϊν από 35 ςε 15 θμζρεσ. 

34. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται 
ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων 
του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BxEaHsypPZCYWWFwTm56SUhmWG8/view?usp=sharing#_blank
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1.5. Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ  προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε δεκαπζντε(15) θμερολογιακζσ θμζρεσ,ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Ρροκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 
Η καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν κα οριςκοφν ςτθν προβλεπόμενθ, βάςει του 

άρκρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010, Απόφαςθ Δθμάρχου. 

 

Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κα διενεργθκεί μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων 

θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: 

http://www.promitheus.gov.gr/, μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ υποβολισ προςφορϊν δεν υπάρχει θ 

δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  

1.6.   Δθμοςιότθτα 
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ υπό τθ μορφι Τυποποιθμζνου Εντφπου τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κα 

αποςταλεί με θλεκτρονικά  μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β.    Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Ρροκιρυξθσ ςφμβαςθσ κα καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

Θ Απόφαςθ Δθμάρχου (άρκρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 

του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ενοποιθμζνο με τθ ςχετικι Απόφαςθ Δθμάρχου,κα 

καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), ςτθ διαδικτυακι πφλθ 

του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου κα λάβει Συςτθμικό Αρικμό και ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): http://www.cityofathens.gr/ ςτθν διαδρομι : ΔΘΜΟΣ 

ΑΘΘΝΑΙΩΝ ► ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ► ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ► ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ 

1.7   Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 

ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 

δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ2 . 

                                                           
2
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
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β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

  





 

Σελίδα 18 

2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ3 είναι τα ακόλουκα: 

            α)Θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, 

     β)το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ,ΕΕΕΣ), 

           γ)  Θ παροφςα Διακιρυξθ  και τα κάτωκι Ραραρτιματά τθσ: 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ I 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑIΙ   ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ   ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ V ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

 
 δ) Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με 

τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 

όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 

του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr. 

Θ διαδικαςία επικοινωνίασ4, ενθμζρωςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων πραγματοποιείται μζςω του 

υποςυςτιματοσ κατά περίπτωςθ, με: 

 Τθν αποςτολι ι κοινοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων με μθνφματα μζςω τθσ θλεκτρονικισ περιοχισ και 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

 Τθν ανάρτθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από τθν Ανακζτουςα αρχι ςτθν θλεκτρονικι περιοχι και ιδίωσ ςτα 

ςυνθμμζνα τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

 Τθν υποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτθν θλεκτρονικι περιοχι και ιδίωσ 

ςτα ςυνθμμζνα τθσ ςχετικισ απάντθςθσ (ενδεικτικά αναφζρεται θ προςφορά) του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν θλεκτρονικι διαδικαςία. Θ απάντθςθ αποτελεί χωριςτι ςχετικι θλεκτρονικι περιοχι για 

κάκε οικονομικό φορζα. Ο ςχετικόσ θλεκτρονικόσ χϊροσ περιλαμβάνει  

τουσ (υπο)φακζλουσ: 

 «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» 

 «Οικονομικι Ρροςφορά» 

                                                           
3
Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 του ν. 

4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ 
ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ 
του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από 
τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, 
ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι 
ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα 
αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι 
ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
4
Ρρβλ. άρκρο 9 παρ. 1  τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Αρικμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Βϋ/08.06.2021) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα ςχετικά ςτοιχεία αποςτολισ, κοινοποίθςθσ, υποβολισ ι ανάρτθςθσ που αποτυπϊνονται ςτισ αντίςτοιχεσ 

οκόνεσ τθσ διεπαφισ του χριςτθ, και ειδικότερα ο καταγεγραμμζνοσ χρόνοσ αυτϊν, αποτελοφν απόδειξθ 

επικοινωνίασ και διακίνθςθσ εγγράφων μζςω του Υποςυςτιματοσ.  

Οι ςχετικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ αποςτολισ, 

κοινοποίθςθσ ι υποβολισ και εάν δεν ορίηεται διαφορετικι ϊρα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  

λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, 

όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. Ειδικότερα θ κοινοποίθςθ 

πραγματοποιείται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ. Θ επιτυχισ αποςτολι μθνφματοσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» λογίηεται και ωσ 

επιτυχισ παραλαβι του από τον αποδζκτθ. 

 
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ πριν 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 

ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 

είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  

ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 

εξετάηονται.  

Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ/διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ παρζχονται μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ και τθσ ανάρτθςθσ αυτϊν ςτθ 

ςχετικι θλεκτρονικι περιοχι ςυνθμμζνων αυτισ, προκειμζνου να είναι ελεφκερα προςβάςιμεσ μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ Ρφλθσ του Συςτιματοσ. 

 Ουδείσ οικονομικόσ φορζασ δφναται να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ οργάνων τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, παρατείνει τθν προκεςμία 

παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν 

γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, οιαδιποτε ουςιϊδθσ τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (π.χ. 

αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ λιξθσ υποβολισ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςθμαντικι αλλαγι 

των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ), θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να λάβει το ςφνολο των απαραίτθτων 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δθμοςιεφςεων, οφτωσ ϊςτε να ενθμερωκοφν όχι μόνο όςοι ζχουν υποβάλει ιδθ προςφορά αλλά και λοιποί 

οικονομικοί φορείσ, οι οποίοι μετά τθν προαναφερκείςα αλλαγι ςτθν θμερομθνία υποβολισ πικανόν να 

εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει καταρχάσ να αποςτείλει προσ τθν Ε.Ε.Ε.Ε. το 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Διορκωτικισ Ρροκιρυξθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

και εν ςυνεχεία, να προβεί ςτισ ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ ςε εκνικό επίπεδο5. 

2.1.4 Γλϊςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ 

υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 

τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 

κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)6. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 

είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο(Άρκρο 92, παρ.4 του 

ν. 4412/2016). 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 

ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 

τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςι 

τουσ, μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του Αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τωνπαραγράφων2.2.2. (εγγφθςθ ςυμμετοχισ)και 4.1.(εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ) 

εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των 

περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ 

- μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν το 

δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 

ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 

λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

                                                           
5
Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ). 
6
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ 

φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το 
πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από 
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
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β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,ε) το ποςό 

που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ 

του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ 

τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, 

το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο 

ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 

απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον 

τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

 

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Τα υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν αποτελοφν αντίςτοιχα το ΡΑΑΤΗΜΑ V. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Ο Διμοσ Ακθναίων ςυμμορφϊνεται με τον Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων (GDPR - 2016/679) τθσ 

ΕΕ και με τον εφαρμοςτικό εκνικό νόμο 4624/2019.  

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 

επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά 

μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε 

εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ 

προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ 

που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ο Διμοσ Ακθναίων ζχει ορίςει Υπεφκυνο Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO). Τθλ. 

Επικοινωνίασ 210 5277519, 2105277000,email:dpo@athens.gr, κοσ Καρανικόλασ Νικόλαοσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ – Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1. Δικαίωμα και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ/Χρόνοσ ςυνδρομισ όρων ςυμμετοχισ – Οψιγενείσ 
μεταβολζσ 
2.2.1.1Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

mailto:dpo@athens.gr
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Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ7. 
 

2.Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 

νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ,  ςτο 

μζτρο που θ περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ 

ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.2.1.2 Χρόνοσ ςυνδρομισ όρων ςυμμετοχισ - Οψιγενείσ μεταβολζσ: Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., μζχρι τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά 

(άρκρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016). 

 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τθν ζννοια τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου, δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 

προςωρινοφ αναδόχου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του προςωρινοφ αναδόχου. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ζα καλφπτει το 

ζνα (1) τοισ εκατό (%) τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,  χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. και του Φόρου 

Διαμονισ, ιτοι ποςοφ 22.500,00 €. 

α) Εάν θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςφορά δε 

γίνεται δεκτι. 

β) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τθ λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ 

τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

                                                           
7
Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και αγακϊν από 

τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562
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γ) Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 

με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

δ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ παραλείψει να υποβάλλει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, 

θ προςφορά του απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θαπόφαςθαπόρριψθστθσπροςφοράστουπροθγοφμενουεδαφίουεκδίδεταιπριναπότθνζκδοςθοποιαςδιποτεά

λλθσαπόφαςθσςχετικάμετθναξιολόγθςθτωνπροςφορϊντθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 
2.2.2.2 Επιςτροφι εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 

αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ Ρροςταςίασ ι 

τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν και 

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από τθν Επίτροπο ςτον Διμο Ακθναίων του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 άρκρο 324 Κεφάλαιο 53 Διενζργεια του προςυμβατικοφ ελζγχου του 

ν.4700/2020 (Αϋ127). 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ:  

α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ και  

β) απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι 

ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει 

χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3 Κατάπτωςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων: 

α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ι 

β) παρζχει εν γνϊςει του ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8,ι 

γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα ςφμβαςθ δικαιολογθτικά, ι 

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ι 

ε) υπζβαλε μθ κατάλλθλθ προςφορά8, ι 

ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 

προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί,9 ι 

η) ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 3.2.3 Απόρριψθ προςφοράσ αναδόχου τθσ παροφςασ. 

 

                                                           
8
Ωσ «μθ κατάλλθλθ» νοείται μία προςφορά όταν δεν ςχετίηεται με τθ ςφμβαςθ και αδυνατεί προδιλωσ, χωρίσ ουςιϊδθ τροποποίθςθ, να 

ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (περ. 46 παρ. 1 άρκρο 2 

ν.4412/2016). 
9
Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
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2.2.3. Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 

φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 

ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 

εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 

(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, 

ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 

εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ - μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 

ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με 

τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 

Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 

(πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 

(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ 

με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των 

άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, 

κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ 

διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του 

ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ - πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, 

όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, 

κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 20θσ 

Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 

τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 

τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
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2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 

(Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 

τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) και τα 

εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 

οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενο εδαφίου αφορά α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ,β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει 

ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ,γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, 

τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά 

περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί 

με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 

νομοκεςία  ι 

β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 

Αν ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων α) και β) δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.  

 

Οι ανωτζρω περιπτϊςεισ α) και β) παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ 

ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του 

δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

 

2.2.3.3.Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 

ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
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ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα 

με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4.Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, περί 

αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 

ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν 

τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια 

διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

(γ)εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικϊν κυρϊςεων και 

άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24,περί ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 

κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48, περί 

προθγοφμενθσ εμπλοκισ υποψθφίων ι προςφερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 

ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79, περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ, 

(θ) εάν επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνειτο ςχετικό 

γεγονόσ.10 

2.2.3.5.Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/200511, όπωσ 

                                                           
10

Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν 

απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017. 
11 Κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ 

ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Κϊδικασ Φορολογίασ 
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ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)12. Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν τισ ανϊνυμεσ 

εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό 

κεφάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ  που 

αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα 

δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investment 

firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ 

κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ 

εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των 

δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ 

χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α.13 

2.2.3.6Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 

είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των ωσ άνω παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και  

ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ. 

2.2.3.7 Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1και 2.2.3.4,εκτόσ από τθν περ. β’αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να 

αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 

ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ).Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι 

ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό 

αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, 

μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά 

μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν 

αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 

ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. 

Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 

απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 

τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 

παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που 

ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.14 

2.2.3.8Θ απόφαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 

παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

                                                                                                                                                                                                      
Ειςοδιματοσ, Α` 167). Οι εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» απαγορεφεται επίςθσ να ςυμμετζχουν με 

ποςοςτό μεγαλφτερο του ζνα τοισ εκατό (1%) επί του μετοχικοφ κεφαλαίου ι να κατζχουν εταιρικά μερίδια ι να είναι εταίροι των εταίρων ςε 

επιχειριςεισ που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Για τον ζλεγχο και τθν επιβολι τθσ απαγόρευςθσ αυτισ θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ εφαρμόηει τθν υπουργικι απόφαςθ που εκδίδεται κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλζον, απαγορεφεται θ ςφναψθ 

δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο 

τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, με εξαίρεςθ τα κράτθ που αποτελοφν: αα) κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, ι ββ) κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), ι γγ) τρίτθ χϊρα που ζχει υπογράφει και κυρϊςει τθ Διεκνι 

Συμφωνία για τισ Διεκνείσ Συμβάςεισ (ΣΔΣ), ςτον βακμό που θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 

γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω ΣΔΣ, ι δδ) ςε τρίτθ/εσ χϊρεσ που δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ 

αα), ββ) και γγ) και ζχει ςυνάψει και εφαρμόηει διμερι ι πολυμερι ςυμφωνία με τθν Ζνωςθ.»  
12 Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο 

του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 
13 Ραρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21 
14

Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016 
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2.2.3.9Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει αποκλείεται από τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

 Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 

ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 

κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι: 

ςτο οικείο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με αναφορά ςτο ειδικό επάγγελμα τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ςωρευτικά: 

 Ειδικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων (2018, 2019, 2020) διαχειριςτικϊν 

χριςεων τουλάχιςτον ίςο ι μεγαλφτερο από το 60% του ετιςιου προχπολογιςμοφ, άνευ του ΦΡΑ και του 

φόρου διαμονισ, για το ςφνολο τθσ υπό παροφςθσ παροχισ υπθρεςιϊν. 

 Συνολικό ειδικό κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα, 

τουλάχιςτον ίςο ι μεγαλφτερο από το 100% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ άνευ του ΦΡΑ και 

του φόρου διαμονισ, για το ςφνολο τθσ υπό παροφςθσ παροχισ υπθρεςιϊν.  

 
Για τον ςκοπό αυτό, ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει καταρχάσ με το ΕΕΕΣ ότι διακζτει τθν ανωτζρω 

οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια. Στθ ςυνζχεια, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, κα 

προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αποδεικτικά μζςα . 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (Δεν απαιτείται) 
 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (Δεν 

απαιτείται) 

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων - Υπεργολαβία  

2.2.8.1Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτο κριτιριο τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 
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φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ15.  Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, 

τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 

οποίων ςτθρίηονται.   

Θ ςυμπλιρωςθ χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΣ τθσ παραγράφου 2.2.9.1 τθσ παροφςασ είναι υποχρεωτικι και για τον 

τρίτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ IIτθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Το 

χωριςτό ζντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου ι το ςφνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, ςτισ ικανότθτεσ του/των οποίου/ων 

ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, το οποίο περιζχει τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ και για τουσ φορείσ αυτοφσ, 

ςυνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του (υπό)φακζλου 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά». 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ  

παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.3.7, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι 

πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου 

δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2Υπεργολαβία 

Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να 

ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 

εκτζλεςθσ τμιματοσ  τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 

του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί 

περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, 

εφόςον το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, το  οποίο  ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 

τρίτουσ, υπερβαίνει ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΣ από τον/τουσ υπεργολάβο/ουσ είναι 

υποχρεωτικι, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ II τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, προκειμζνου θ 

Ανακζτουςα Αρχι να επαλθκεφςει τθ ςυνδρομι ι μθ των λόγων αποκλειςμοφ. 

Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπολείπεται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ 

παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

                                                           
15

Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/των υπεργολάβου/ων, ςτον/ουσ οποίο/ουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ 

τμιματοσ/τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 
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Δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα πλθρωμισ του υπεργολάβου απευκείασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 

ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ και 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, με τθν 

υποβολι του ΕΕΕΣ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ, με τθν εξζταςθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ τθσ περ. δ) τθσ υποπαρ. 3.3.2 τθσ παρ. 3.3 τθσ παροφςασ. 

2.2.9.1   Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και  πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 ζωσ και 

2.2.7 τθσ παροφςασ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 

προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, υπογεγραμμζνο με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι το οποίο ιςοδυναμεί με 

ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 

τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Διορκωτικοφ ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 τθσ 

Επιτροπισ, και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ VIIτθσ παροφςασ και τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23 (ΑΔΑ:Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά κζματα 

ςυμπλιρωςθσ του Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) και του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου 

φμβαςθσ (ΕΕΕ)» τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 

Το Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. προςφζρει τθ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία: https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

που αφορά ςτθ ςφνταξθ και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ - ESPD). 

 

α) Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 

υποβάλλονται προςφορζσ.  

Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο 

ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 

ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.16 

β)Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 

υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 

αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων 

που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

 Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

γ)Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,17 τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 
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Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
17

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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παροφςθσ18 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ 

οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ 

τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι 

τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 

2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ.19 

δ)Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό 

ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου 

ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του.20 

 

ε)Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται, θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ 

ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 

μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.21 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα (Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ)22 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 

ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4και 2.2.5, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 

δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου. 

i. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1 τθσ παροφςασ, οι φορείσ, ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηεται, υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 

2.2.9.2,ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 και ότι πλθροί το ςχετικό 

κριτιριο επιλογισ. 

ii. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 

υπεργολαβίασ μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το 

τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, (παράγραφο 2.2.8.2 τθσ παροφςασ), οι 

υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν,  κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 

2.2.9.2, ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. 

iii. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 

ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά 

ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 

διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
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 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
19 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
20Ραρ. 2Α άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
21

Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
22

Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ 





 

Σελίδα 32 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα 

αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

iv. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι 

που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. 

Θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρακάτω 

παράγραφο  3.2., και μόνο ςτο πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου, δεν αποκλείει τθ δυνατότθτα 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να ελζγξει τθν πλιρωςθ των απαιτοφμενων προχποκζςεων (π.χ. τθ μθ 

ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ) ςτο πρόςωπο οποιουδιποτε προςφζροντοσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ.  

Κατά το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ςε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί 

από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να 

υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 

αυτισ. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ, τίκεται προκεςμία δζκα (10) θμερϊν ςτουσ προςφζροντεσ προκειμζνου να 

υποβάλλουν τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά.  

 Εάν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο 

προςφζρων υποβάλλει, εντόσ τθσ ανωτζρω οριςκείςασ προκεςμίασ, αίτθμα προσ τθν αρμόδια 

Επιτροπι για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά 

ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ 

Ανακζτουςα Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο 

απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ (παρ. 12 άρκρο 43 ν. 

4605/2019). 

v. Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο2.3.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

vi. Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4τθσ παροφςασ. 

vii. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 

 
Β.1.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ, ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει: 

α)για τθν παράγραφο 2.2.3.1, απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 

τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1. 
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β)για τθν παράγραφο 2.2.3.2, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ – 

μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 

αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) 

αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.23 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν 

ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ1)για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ (β), πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 

οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i)Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι 

δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι 

ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του 

Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ 

ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ”από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ 

μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 

εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό 

διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 

πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωςθ αϋ και βϋ), κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μποροφν να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 

ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωςθ αϋ και 

                                                           
23Από τθν 31θ.10.2020 όλοι οι φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα υποχρεοφνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενθμερότθτασ των 
παρ. 1 και 4 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μζςω τθσ διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων με το Κζντρο 
Διαλειτουργικότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).ε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω διαλειτουργικότθτασ, θ Α.Α. αναηθτά αυτεπάγγελτα το ςχετικό 
αποδεικτικό ενθμερότθτασ 
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βϋ), κακϊσκαι ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ 

μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

γ2)για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα ότι, δε ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 

ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ε)για τθν παράγραφο 2.2.3.5ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν24, που κακορίηονται κατωτζρω, εφόςον ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του οποίου 

ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ 

εταιρεία2526(πλθν των περιπτϊςεων που αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.5 τθσ παροφςασ ανωτζρω). 

Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. α) 

τθσ παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  

ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου δικαιωμάτων 

ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι του προςωρινοφ 

αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι επιχειριςεισ 

επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, 

ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από αυτζσ 

εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το 

οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα 

ςτθν παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου: 

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι 

ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ 

τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του 

Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα 

ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 

ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ 

θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

                                                           
24

 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   

25
 Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Ραράρτθμα Ι τθσ 

οδθγίασ 2012/30/ΕΕ (L315/91) με τθν οποία αναδιατυπϊκθκε θ Οδθγία 77/91/ΕΟΚ (Επίςθμθ Εφθμερίδα των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αρ Ν26/1) 

26
 Ρρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελισ) 
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- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε 

ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι 

ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 

καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ. 

iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των 

μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ.     

Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ 

των μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει 

ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ 

μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 

ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι 

δικαιωμάτων ψιφου, 

iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν 

τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι 

Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί 

τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει διακριτικι 

ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. Εναπόκειται ςτθν ανακζτουςα αρχι να αποδείξει τθ 

δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να υποβάλλει τθν προαναφερόμενθ κατάςταςθ, διαφορετικά θ μθ υποβολι τθσ 

ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ ςε βάροσ τθσ εταιρείασ.  

 

Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ 

ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο 3.1.2 

τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία ςυμμετζχει 

εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 

του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ 

αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ), οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο  οικείο επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία 

υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. του οικείου Επιμελθτθρίου. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 

αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ.Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
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πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και 

ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 

ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 

ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.Γιατθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5, οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

A.  Iςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων, ςυναρτιςει τθσ 

θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, ςτισ περιπτϊςεισ που 

παρίςταται ςχετικι εκ του νόμου υποχρζωςθ προσ δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν ςτθ χϊρα του υποψθφίου.  

 

Β. Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα δθλϊνεται ο ειδικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

των τριϊν τελευταίων ετϊν (2018, 2019, 2020). 

 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 

μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 

κατάλλθλο ζγγραφο. 

Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν, κατά 

χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλει τουσ ιςολογιςμοφσ, 

εφόςον υπάρχουν, ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. 

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6,  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσμε πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Β.6.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 

ςτο ΓΕΜΘ27,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί 

ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

                                                           
27

 Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
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 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπουγενικό πιςτοποιθτικό 

μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 

(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 

πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 

χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 

ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 

οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και επιπρόςκετα ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ι 

ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο τθσ ζνωςθσ, από το οποίο να προκφπτει:  

α) ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ και ο αναπλθρωτισ του,  

β) το ποςοςτό ςυμμετοχισ που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ ςτθν ζνωςθ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ και  

                                                                                                                                                                                                      
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 

91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι 

αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ 

ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν 

ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι 

ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ 

προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
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γ) να δθλϊνεται ότι όλα τα μζλθ αναλαμβάνουν αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον κάκε ευκφνθ για τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ, και μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Β.8.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1, για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει: 

α)τα δικαιολογθτικά  που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 και 

ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ και  

β)ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.Ειδικότερα, προςκομίηεται 

ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ 

αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, 

διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά 

περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ 

ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ 

πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα 

χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον 

διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα 

κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 

κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Β.9.Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα/τα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 2.2.8.2, προςκομίηει: 

α) τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ και 

β)υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεταινα 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται 

τθν εκτζλεςθ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.3 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.3.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται 

ςτα Ραραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ, ςτθ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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Στον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ είναι αναρτθμζνο ζντυπο με Οδθγίεσ Ορκισ Κατάρτιςθσ 

Ηλεκτρονικισ Ρροςφοράσ  του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., με ςκοπό τθν παροχι πρόςκετων οδθγιϊν ορκισ ςυμπλιρωςθσ 

τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ, κακϊσ και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ/επίλυςθσ των ςυνθκιςμζνων 

ηθτθμάτων κατά τθν κατάρτιςθ και προςπάκεια υποβολισ τθσ. 

Εκπαίδευςθ οικονομικϊν φορζων: Πςοι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ επικυμοφν να εκπαιδευτοφν ςτον 

τρόπο υποβολισ προςφοράσ τουσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, καλοφνται να υποβάλλουν τα 

αιτιματά τουσ για εκπαίδευςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ςυςτιματοσ, ςυμπλθρϊνοντασ το ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, το οποίο βρίςκεται 

αναρτθμζνο ςτο παράκυρο «Συνθμμζνα αρχεία» ςτον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε επεξεργάςιμθ 

μορφι. Εν ςυνεχεία, θ Aνακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ζγκαιρα τα αιτιματα ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου vendor.esidis@eprocurement.gov.gr, ϊςτε να κακοριςτεί ο χρόνοσ και ο τόποσ εκπαίδευςθσ. Θ 

εκπαίδευςθ παρζχεται είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διαχειριςτι του Υποςυςτιματοσ με φυςικι παρουςία, 

είτε απομακρυςμζνα με θλεκτρονικά μζςα τθλεκπαίδευςθσ. 

 
2.3.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
2.3.2.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί ςτθν απόφαςθ Δθμάρχου, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 

Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453Βϋ/09.06.21) ΚΥΑ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 

τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν 

πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 

2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, 

ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. 

ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

2.3.2.2 Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 

υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 

10 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  

Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ28, θ οποία οφείλεται ςε γεγονότα ανωτζρασ βίασ, 

θ ανακζτουςα αρχι λαμβάνει άμεςα όλα τα απαιτοφμενα μζτρα κυρίωσ για τθν τιρθςθ του ελάχιςτου 

διαςτιματοσ για τθν υποβολι των προςφορϊν όπωσ ιδίωσ θ μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και θ 

δθμοςίευςι τθσ. Θ ανωτζρω αδυναμία πιςτοποιείται, από τον Διαχειριςτι του Υποςυςτιματοσ. Θ Ανακζτουςα 

Αρχι λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πιςτοποίθςθ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Υποςυςτιματοσ, ςφμφωνα με 

το προθγοφμενο εδάφιο, ρυκμίηει, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, τα τθσ ςυνζχειασ των διαδικαςιϊν που 

επθρεάςτθκαν κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ δυςλειτουργίασ του Υποςυςτιματοσ, είτε με κατάλλθλεσ 

ενζργειεσ από εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον 

Διαχειριςτι του Υποςυςτιματοσ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που υποβάλλεται με 

οποιοδιποτε πρόςφορο τρόπο. 
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Άρκρο 4 παρ. 2 τθσ με αρικμό 64233/08.06.2021 υπουργικισ απόφαςθσ (2453 Βϋ) ΕΣΘΔΘΣ 
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2.3.2.3 Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ: 

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 

περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά,  

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον οικονομικό φορζα  ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 

τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 

4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 

τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου 

ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αξιολόγθςι τθσ. 

2.3.2.4Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 

αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  

εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν 

ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν 

(εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται 

ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να 

πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των 

ςτοιχείων ςε αυτόν.29 

Στθ ςυνζχεια τθσ επιτυχοφσ ζκβαςθσ των προαναφερκζντων, ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο του παρόντοσ 

άρκρου ελζγχων, το Υποςφςτθμα επιβεβαιϊνει θλεκτρονικά, μζςω ςχετικισ οκόνθσ τθσ διεπαφισ του 

χριςτθ, τθν επιτυχι υποβολι τθσ προςφοράσ και παράλλθλα θ κατάςταςι τθσ αλλάηει από «Ρροςχζδιο» ςε 

«Ενεργι». Επίςθσ αποςτζλλεται επικουρικά ςτον οικονομικό φορζα ςχετικό μινυμα θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το Υποςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα ςφάλματοσ και ο προςφζρων 

καλείται να κεραπεφςει το ςχετικό ςφάλμα με ενζργειεσ του, αναλόγωσ του είδουσ του ςφάλματοσ και 

ςφμφωνα με τα εγχειρίδια και τουσ οδθγοφσ που αφοροφν ςτθ χριςθ του Υποςυςτιματοσ30. 

2.3.2.5Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ τα 

καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

2.3.2.5.1.Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να 

προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτισ διατάξεισ: 
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Άρκρο 13 παρ. 1.4  τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
30

Άρκρο 13 παρ. 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 

φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 

ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 

β) είτε των άρκρων 15 και 2731 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 

φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 

διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 

απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 32 

 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ33 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 

όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 

καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

2.3.2.5.2. Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του 

οικονομικοφ φορζα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο Γενικό Ρρωτόκολλο του Διμου Ακθναίων (Λιοςίων 22, 2οσ 

όροφοσ), ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, και ωσ 

παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και ο τίτλοσ του διαγωνιςμοφ, τα 

ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. 

Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α)θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 

άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199934, 

γ)ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 

φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ 

διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 

κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο35.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 

υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται 
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 Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται 
ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι 
υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ 
που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ του 
άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου 
εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 
32 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 
13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
33

 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που ζχουν 

προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ 
Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
34

 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
35 Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τα αναλυτικά 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςασ. 

 

Διευκρινίςεισ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων  και δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ 

i. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που 

ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται 

από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 

όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά 

«Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ 

ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 

15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι 

παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που 

υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι 

οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο 

ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ 

αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

ii. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 

από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

iii. Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 

προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται 

ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που 

ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από 

γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

iv. Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω 

φακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του 

ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ 

φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν 

προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

v. Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  

ο οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του 

ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό 

αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- 

ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ 

υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον 

παρόντα διαγωνιςμό. 
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2.3.3 Απόςυρςθ Ρροςφοράσ36 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να αποςφρει τθν προςφορά του ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

των προςφορϊν, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ  ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν απόςυρςθ τθσ προςφοράσ, 

ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) και ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των περ. β’ι δ’ τθσ παραγράφου2.3.2.5.1 παροφςασ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

Υποςυςτιματοσ. 

 

2.3.4.  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.3.4.1Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό i) καιii) ςτοιχεία: 

i) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2.2.9.1 τθσ 

παροφςασ και  τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 

διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 79 του ω. 

4412/2016. 

 Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΗΜΑ IIαυτισ. 

 Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint, 

προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ 

ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ 

δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 

που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

 Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 

υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.3.2.5.1  τθσ 

παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

ii) τθν Εγγφθςθ Συμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΗΜΑV τθσ παροφςασ. 

 Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 

2.3.4.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν 

τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τo αντίςτοιχο ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ Ι τθσ Διακιρυξθσ, και περιλαμβάνει 

ζγγραφα ι/και δικαιολογθτικά, με τα οποία κα περιγράφονται ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
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τεχνικζσ προδιαγραφζσ πλθροφνται, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προσ παροχι 

υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

2.3.5  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» -  
Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 
 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι),  

ςφμφωνα με τισ ενδεικτικζσ τιμζσ, όπωσ αυτι ζχουν κακοριςκεί ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Iτθσ παροφςασ, 

ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ.  

Εκτόσ τθσ θλεκτρονικισ οικονομικισ προςφοράσ που παράγεται από το ςφςτθμα, οι προςφζροντεσ πρζπει να 

επιςυνάψουν ςτον (υπο)φάκελο “Οικονομικι Ρροςφορά” και το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ςε μορφι 

pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, και ςυμπλθρωμζνο με τθν αναγραφόμενθ προςφερόμενθ τιμι, που 

επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ  IV τθσ παροφςασ. 

Στθν προςφορά περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και Φόρου Διαμονισ, για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ37. 

- Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ  20%. 

- Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  

- Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

- Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δε δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ  Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

2.3.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριακοςίων 

εξιντα πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 

κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 

πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο 

για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που 

αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ 

δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 
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 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 

ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 

όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 

δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.3.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 

υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ 

παραγράφουσ 2.3.1. (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.3.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 

2.3.4.(Ρεριεχόμενο Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ), 2.3.5. (Ρεριεχόμενο 

Φακζλου «Οικονομικισ Ρροςφορά»/Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.3.6. 

(Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν) και 3.2. (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 

δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 

και τθν παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2 

τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. 

Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. περ. γ) τθσ παροφςασ και ςτθν 

περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων 

που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το 

κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 

ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 





 

Σελίδα 46 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, 

εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι 

θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 

ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 

ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1. Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ (Επιτροπι διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν), εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν 

ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του 

ν. 4412/2016 και το άρκρο 16 τθσ υπ’ αρ. 64233/2021/215 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ, 

ακολουκϊντασ κατά περίπτωςθ τα εξισ ςτάδια: 

1. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» μετά 

τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν.  

2. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 

ϊρα που κα οριςτεί μζςω γραπτισ ενθμζρωςθσ ςτθν «Επικοινωνία» του ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ. 

 
Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 
3.1.2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων38 τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμζνων διατάξεων.  

 

Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν:39 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι 

ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 

μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 

Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ 

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά 

εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ 

προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.40 

 

Θ δυνατότθτα αυτι παρζχεται  για τθ διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ επιμζρουσ ςθμείων των ςτοιχείων που 

περιλαμβάνονται ςε ζνα φάκελο υποψθφιότθτασ, αρκεί να μθν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ 

φορζα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να του δίνεται ακζμιτο πλεονζκτθμα ζναντι των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.41 

 

 

                                                           
38

Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπι 

διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων, 
αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των 
αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει 
κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 
39

Άρκρο 102 του ν. 4412/2016 
40

Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ.  και  Ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021 
41Ρρβλ.  Ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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Ειδικότερα: 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ 

ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 

πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 

οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 

τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ 

 

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων  

των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, 

των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν 

προςφορϊν. 

 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 

προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 

ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 

ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 

προςωρινοφ αναδόχου. 

 

- Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 

του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 

προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 

τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

- Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ42γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων43 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 

«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ 

                                                           
42

Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ςτθν ενιαία απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
43

 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016 
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λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ 

μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 

παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν.  

 

Η απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν 

απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 

3.2.1Ρροκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι 

πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

(«προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 

ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 

όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 

αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, 

κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 

αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 2.3.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του 

οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτο Γενικό 

Ρρωτόκολλο του Διμου Ακθναίων (Λιοςίων αρ. 22, 2οσ όροφοσ, ϊρεσ: 08:00 – 15:00), ςτον οποίο 

αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι 

ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.3.2.5 

 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 

ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 

ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

3.2.2 Ραράταςθ προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 

ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου.  

Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο 

απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ.  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για 

τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ 

ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ 

ανωτζρω προβλζπεται. 
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Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το 

ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 

4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

 

3.2.3Απόρριψθ προςφοράσ αναδόχου 

 Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά 

ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και 

οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3. (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4  - 2.2.8 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 

διαδικαςία ματαιϊνεται.  

3.2.4Ολοκλιρωςθ ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

Θ διαδικαςία ελζγχου των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ-

γνωμοδότθςθσ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 

δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2.2 τθσ παροφςθσ, και τθ διαβίβαςι του ςτθν 

Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 

τθσ διαδικαςίασ.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 

κατακφρωςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ακθναίων τθσ παραγράφου 3.3 τθσ παροφςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 

πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά 
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οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 

4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα 

Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 

λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ44.  

Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.  

Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.45 

 

3.3.2 Ζλευςθ ζννομων αποτελεςμάτων κατακφρωςθσ 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ ςωρευτικά: 

 

α)κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 

οριςτικά, 

β)παρζλκει άπρακτθ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 

άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., και ςε περίπτωςθ 

άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 

επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ)τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από τθν Επίτροπο ςτον Διμο Ακθναίων του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 άρκρο 324 Κεφάλαιο 53 Διενζργεια του προςυμβατικοφ ελζγχου του 

ν.4700/2020 (Αϋ127). 

δ)ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 

υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία κα 

δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 

104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 

προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον 

δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται 

προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

3.3.2 Ρρόςκλθςθ υπογραφισ ςυμφωνθτικοφ 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 

για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του 

προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

 

 

 

 

                                                           
44

 Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 περ. εϋ ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

45 Άρκρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Ρριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται : 

α) θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 

(Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 

3414/2005»46. 

β)ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΡΥΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΥ  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει - με μζριμνα και δαπάνθ του - να ςυνάψει με αςφαλιςτικι εταιρεία, αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ, το οποίο και κα κατακζςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου (Δ/νςθ 

Ρρομθκειϊν κ Αποκθκϊν), κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ και πριν τθν ζναρξθ των υπθρεςιϊν που 

αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ. 

Το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα ζχει ζναρξθ ιςχφοσ με τθν καταχϊριςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ζωσ και τθ 

λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι καταρχάσ ζωσ και 36 μινεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που κατά τθ ςυμπλιρωςθ των ωσ άνω 36 μθνϊν δεν ζχει εξαντλθκεί το ςφνολο 

του ςυμβατικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου οπότε θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα ιςχφει μζχρι εξαντλιςεωσ 

αυτοφ κατά τα οριηομζνα ςτο άρκρο 1.3 τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει αςφαλιςτιριο 

που να καλφπτει και το πρόςκετο των ωσ άνω 36 μθνϊν χρονικό διάςτθμα.  

 

Γενικοί Προι: 

Ο Ανάδοχοσ, οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 

Νομοκεςίασ περί αςφαλίςεων. 

Ομοίωσ οφείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςφαλίςεων Νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να 

ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου. 

Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ 

και τισ ευκφνεσ του αναδόχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ 

από τισ ςχετικζσ 

αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κλπ. και ο ανάδοχοσ παραμζνει 

αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν από τα ποςά 

κάλυψθσ του αςφαλιςτθρίου. 

Θ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ: 

- κα ζχει καταρτιςκεί εγγράφωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

- κα περιλαμβάνει όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου, τθσ υπολοίπου 

Συγγραφισ Υποχρεϊςεων και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν. 

 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, 

για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα 

εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 

επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο 

                                                           
46 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ – Ρροςωρινι και οριςτικι  Δικαςτικι Ρροςταςία 

3.4.1 Δικαίωμα άςκθςθσ προςφυγισ 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και 

ζχει ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά 

παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων 

ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

(ΑΕΡΡ)ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 39/2017, 

ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

 

3.4.2 Ρροκεςμία άςκθςθσ προςφυγισ 
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα, αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ,  

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 

προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ47.  

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 

επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 

περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 

περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5948. 

 

3.4.3 Ραράβολο– Τρόποσ κατάκεςθσ 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 

υπζρ του δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό μθδζν και πζντε δζκατα επί τοισ εκατό (0,5%) 

τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) τθσ ςφμβαςθσ. Το φψοσ του παραβόλου δε μπορεί να είναι 

κατϊτερο των εξακοςίων (600) ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ. 

 

Το παράβολο καταβάλλεται κατά τθν κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Θ ωσ άνω κατάκεςθ γίνεται 

θλεκτρονικά μζςω τθσ εφαρμογισ e-παράβολου ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.), αποκλειςτικά και μόνο υπό τον Φορζα «Αρχι Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.)» (κωδικόσ τφπου παραβόλου *100+) και αποτελεί ζςοδο του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. Για τθν απόδειξθ τθσ καταβολισ και τθσ είςπραξθσ του παράβολου ο προςφεφγων 
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Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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 Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτο προβλεπόμενο ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 8 του παρόντοσ Κανονιςμοφ  

ζντυπο προςφυγισ  του Ραραρτιματοσ Ι: 

- εκτυπωμζνο αντίγραφο θλεκτρονικισ πλθρωμισ του ποςοφ ςε Τράπεηα, 

- επικυρωμζνθ εκτφπωςθ από τθ ςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του 

Υπουργείου Οικονομικϊν ότι το ωσ άνω παράβολο, υπό τον αντίςτοιχο Κωδικό, φζρει τθν ζνδειξθ 

‘’πλθρωμζνο’’, κακϊσ και 

- βεβαίωςθ περί ελζγχου και δζςμευςθσ του θλεκτρονικοφ παράβολου από τθν Υπθρεςία που το αποδζχεται. 

Αρμόδια υπθρεςία να βεβαιϊςει τον ζλεγχο και τθ δζςμευςθ του θλεκτρονικοφ παραβόλου, είναι θ ΑΕΡΡ και 

όχι θ ανακζτουςα αρχι. 

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα: 

α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, 

β) ςτθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 

οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, 

γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν 

κατάκεςθ τθσ προςφυγισ. 

Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφυγισ του προςφεφγοντοσ, το παράβολο αποδίδεται ςτο Δθμόςιο, 

εφόςον: 

α) ο προςφεφγων δεν αςκιςει τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 372 αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ ι 

β) ο προςφεφγων παραιτθκεί από αυτιν ι 

γ) με τθν απόφαςθ του Δικαςτθρίου απορριφκεί θ αίτθςθ του προςφεφγοντοσ ι 

δ) ςε κάκε περίπτωςθ που δεν διατάςςεται θ ΑΕΡΡ να επιςτρζψει το παράβολο ςτον προςφεφγοντα. 

 

3.4.4 Αναςταλτικό αποτζλεςμα 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 

προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 20 του π.δ. 39/2017. 

Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 

υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 

ν. 4412/2016 και το άρκρο 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ ανωτζρω παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται αν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 

3.4.5 Ηλεκτρονικι κατάκεςθ προςφυγισ 

Θ Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Υποςυςτιματοσ, ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του διαγωνιςμοφ, 

επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ τα ςχετικά ζγγραφα και ιδίωσ το 

τυποποιθμζνο ζντυπο του Ραραρτιματοσ Ι του π.δ. 39/2017, ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable 

DocumentFormat (PDF) και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των περ. β’ι δ’ τθσ παραγράφου 2.3.2.5.1 τθσ 

παροφςασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία», και ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον κανονιςμό 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει 

το δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, ςφμφωνα μετθνπαρ. 3 τουάρκρου 

362 του ν. 4412/2021 και τθν παρ. 3 άρκρο 7 του π.δ. 39/2017,για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 

προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 
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β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 

φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 1, ςτουσ ενδιαφερόμενουσ 

τρίτουσ και τισ απόψεισ τθσ επί τθσ προςφυγισ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι 

ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 

πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τισ απόψεισ τθσ, τισ παρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα μζςω του 

θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι 

τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 

ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

 Οι ανωτζρω προκεςμίεσ είναι αποκλειςτικζσ.  

 

3.4.6 Διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ – ςυνζπειεσ αποφάςεων Α.Ε.Ρ.Ρ49. 

Ο ςχθματιςμόσ τθσ ΑΕΡΡ, που εξετάηει τθν προδικαςτικι προςφυγι, ελζγχει αυτι ωσ προσ τθ νομιμότθτά τθσ.  

Ο οικείοσ ςχθματιςμόσ, αφοφ λάβει υπόψθ τα ςτοιχεία του φακζλου τθσ υπόκεςθσ, τθν ειςιγθςθ του 

οριςκζντοσ ωσ ειςθγθτι τθσ υπόκεςθσ, τουσ προβαλλόμενουσ  πραγματικοφσ και νομικοφσ ιςχυριςμοφσ του 

προςφεφγοντοσ, τισ απόψεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, τουσ ιςχυριςμοφσ του 

παρεμβαίνοντοσ, εκδίδει απόφαςθ, θ οποία λαμβάνεται με πλειοψθφία, κατόπιν φανερισ ψθφοφορίασ, και 

είναι αιτιολογθμζνθ.  

Θ απόφαςθ εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ. 

Ο οικείοσ ςχθματιςμόσ, με τθν απόφαςι του, κατά περίπτωςθ, δζχεται εν όλω ι εν μζρει ι απορρίπτει τθν 

προδικαςτικι προςφυγι. Επί αποδοχισ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά πράξθσ ακυρϊνεται ολικϊσ ι 

μερικϊσ θ προςβαλλόμενθ πράξθ, ενϊ επί αποδοχισ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά παράλειψθσ, 

ακυρϊνεται θ παράλειψθ και θ υπόκεςθ αναπζμπεται ςτθν ανακζτουςα αρχι για να προβεί αυτι ςτθν 

οφειλόμενθ ενζργεια. 

Οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τισ αποφάςεισ τθσ ΑΕΡΡ. 

Οι αποφάςεισ και οι ςιωπθρζσ απορρίψεισ των προςφυγϊν από τθν ΑΕΡΡ υπόκεινται αποκλειςτικά ςτα 

ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ωσ 

κατωτζρω παράγραφο. 

H Α.Ε.Ρ.Ρ. επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 

ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ (παρ. 

5 άρκρο 367 ν. 4412/2016). 

3.4.7  Κοινοποίθςθ αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ 

Οι αποφάςεισ των ςχθματιςμϊν τθσ ΑΕΡΡ και οι αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ αναςτολισ – προςωρινϊν 

μζτρων κοινοποιοφνται, με επιμζλεια του γραμματζα τθσ ΑΕΡΡ, ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Επίςθσ, οι αποφάςεισ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΡΡ, τθρουμζνων των ρυκμίςεων του 

ν. 2472/1997 και του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

18θσ Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 τθσ 23.11.1995), ωσ προσ τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. 

                                                           
49 Άρκρο 18 του Κανοναιςμοφ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
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3.4.8Δικαςτικι προςταςία – Αρμόδιο δικαςτιριο 
 Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 

18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου 

διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 

βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι.  

Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 

ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι 

παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ 

αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ50 .  

Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Διοικθτικό Εφετείο Ακθνϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 

από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 

αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

ΘπροκεςμίαγιατθνάςκθςθκαιθάςκθςθτθσαίτθςθσενϊπιοντουΔικαςτθρίουτθσπαρ. 3 

κωλφουντθςφναψθτθσςφμβαςθσμζχριτθνζκδοςθτθσοριςτικισδικαςτικισαπόφαςθσ, εκτόσ εάν με τθν 

προςωρινι διαταγι τθσ παρ. 7 του άρκρου 372 το αρμόδιο δικαςτιριο αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, 

θπροκεςμίαγιατθνάςκθςθκαιθάςκθςθτθσαίτθςθσκωλφουντθνπρόοδοτθσδιαδικαςίασανάκεςθσγιαχρονικόδιά

ςτθμαδεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι τθσ 

ανωτζρω παραγράφου το αρμόδιο δικαςτιριο αποφανκεί διαφορετικά. 

Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 

Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του ν. 

4412/2016.  

Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ διακόπτεται και 

αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα 

ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, 

διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ οι 

οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 

1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ νζεσ 

ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 

4782/202151 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 

αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

                                                           
50

 Άρκρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 

51
 Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ των νζων ειδικϊν 

δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δικαςτικισ 

προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 . 
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ του 

νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 

προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ 

άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) 

θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί 

διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθτθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 

διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 

ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 

υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου 

εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν 

οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ 

εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον 

οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) 

ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
4.1      Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ και Φόρου Διαμονισ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον με το 

ςυμβατικό χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προςαυξθμζνο κατά δφο (2) μινεσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και, επιπλζον, τον αρικμό τθσ πράξθσ 

κατακφρωςθσ και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται υπζρ του φορζα με τον οποίο υπογράφεται το 

ςυμφωνθτικό. Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τον φορζα που τισ ζχει εκδϊςει προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4 τθσ παροφςασ, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, , θ ανακζτουςα αρχι οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να κατακζςει μζχρι 

και τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ 

οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον ανάδοχο, των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ  μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 

ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

4.2 Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 

δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 

υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

 

4.3.2 Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και 

ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 

κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, 

πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν 

ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι 

ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και 

μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ52.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ 

τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι 

δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του. 

 

4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 132 «Τροποποίθςθ 

ςυμβάςεων κατά τθν διάρκεια τουσ», του άρκρου 201 «Ρροθγοφμενθ γνϊμθ για τθν τροποποίθςθ 

ςφμβαςθσ» και του άρκρου 221 παρ. 11 περ. ςτϋ του Ν. 4412/2016 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 

και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ 

παραγράφου 4.5, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 

επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν 

προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ)53. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ 

τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ 

άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά κατάταξθσ, 

ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία 

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

                                                           
52

Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 

53 Ρρβλ. άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Ρρβλ. επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με 

τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   
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δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 

αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 

από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ 

επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι 

εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 

εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ δζςμευςθ ακεραιότθτασ 

τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ 

κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ 

να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  
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5. ΓΕΝΙΚΟΙ OΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ – Κρατιςεισ 

5.1.1Τρόποσ πλθρωμισ 

 Θ πλθρωμι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνεται με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι των υπθρεςιϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του ςυμβατικοφ 

αντικειμζνου. 

β) Τιμολόγιο Αναδόχου 

γ)Ριςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ  και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

 

5.1.2 Κρατιςεισ 

α) Κράτθςθ φψουσ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων (παρ. 7 άρκρο 375  Ν.4412/2016). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.)Θ κράτθςθ αυτι 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ(παρ. 3 άρκρο 350 Ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 

τεφχοσ Β')). 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 

αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 

κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% (άρκρο 7 τθσ ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεφχοσ Βϋ)). 

ε)Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ  

Ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από τον Διμο Ακθναίων ςτον ανάδοχο με τθν εξόφλθςθ του 

εκδοκζντοσ υπ’ αυτοφ τιμολογίου και υποχρεοφται, (ο ανάδοχοσ), να τον αποδϊςει ςφμφωνα με το νόμο. 

Τα παραπάνω ζξοδα κα περιλθφκοφν ςτισ προςφερόμενεσ τιμζσ, ςτισ οποίεσ κα περιλαμβάνονται και κάκε 

άλλο ζξοδο που κα προκφπτει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και καμία αμφιςβιτθςθ δεν είναι δυνατό να 

προκφψει ι ενδεχόμενθ απαίτθςθ από τον ανάδοχο, για επιπλζον καταβολι αποηθμίωςθσ ς’ αυτόν για τισ 

παραπάνω δαπάνεσ. 

Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ φιλοξενίασ εξαρτθμζνων ατόμων μειωκοφν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 20% 

τότε ο Διμοσ Ακθναίων υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τον Ανάδοχο με τθν καταβολι του 50% τθσ τιμισ 

κατακφρωςθσ ανά κενι κζςθ κλίνθσ θμερθςίωσ και μζχρι τθν κάλυψθ του προβλεπόμενου ποςοςτοφ μείωςθσ 

κζςεων. 
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – ποινικζσ ριτρεσ 

5.2.1Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόςκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 

υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 

Πρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν του ν. 4412/2016για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

β) εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφωκεί με τισ 

ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ 

του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι τουσ 

μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο 

άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ. 

 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ), 

θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 

παραγράφου 8 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Αν θ ωσ άνω προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ 

να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο 

τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

 

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και 

μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι 

εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 

ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 

προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που 

παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ 

ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

δ)τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, 

εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν 
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μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ 

ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει άλλωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ 

παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι για 

λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 

(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ 

εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει 

το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο 

τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα 

(30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ 

δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που 

επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο 

αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι 

ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 

του άρκρου 205Α του ν. 4412/201654.Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 

υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και 

τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.Αν ο ανάδοχοσ 

τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν 

απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο 

τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

5.5 Ιδιαίτερεσ Υποχρεϊςεισ του αναδόχου  

1) Οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ-υγιεινισ (κακαριςμόσ δωματίων, κοινοχριςτων χϊρων, αλλαγι ιματιςμοφ  

μπάνιου και κλινοςκεπαςμάτων) κα είναι ςφμφωνεσ με όςα αναφζρονται ςτον με α/α 12 πίνακα του άρκρου 

7 τθσ Υ.Α. 216/2015 "Κακοριςμόσ τεχνικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν και βακμολογοφμενων κριτθρίων 

για τα ξενοδοχεία και κατάταξθ αυτϊν ςε κατθγορίεσ αςτζρων", όπωσ τροποποιικθκε με τθν 19102/2016 

(Βϋ3387) και τθν 21657/2017 (Βϋ4242/2017) όμοια απόφαςθ. 

2) Τακτικι ςυντιρθςθ των δικτφων παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ανελκυςτιρα,  

κεντρικισ κζρμανςθσ (καλοριφζρ), των κλιματιςτικϊν, του φυςικοφ αεριςμοφ, των ατομικϊν χϊρων υγιεινισ 

(WC) και των λοιπϊν εγκαταςτάςεων-εξοπλιςμοφ κοινισ χριςθσ 

3) Λειτουργία και ςυντιρθςθ ςυςτιματοσ πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ κακϊσ επίςθσ και εφεδρικοφ 

ςυςτιματοσ αςφαλείασ για το φωτιςμό των κλιμακοςτάςιων και τθν κίνθςθ των ανελκυςτιρων προσ 

αποφυγι ατυχθμάτων. 
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4) Τιρθςθ κανονιςμοφ πακθτικισ πυροπροςταςίασ μζςω κατάλλθλων εξόδων διαφυγισ, λιψθ μζςων 

ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ και κατοχι πιςτοποιθτικοφ καλισ λειτουργίασ τθσ πυραςφάλειασ (από τθν 

Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία) απαλλαςςόμενου τθ Διεφκυνςθ Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ για τυχόν ηθμιζσ από 

πυρκαγιά. 

5) Σφντομθ αποκατάςταςθ και ςυμπλιρωςθ κάκε οφειλόμενθσ ςε ςυνικθ χριςθ ι ανωτζρα βία βλάβθ, 

ελαττϊματα ι απϊλεια. 

6) Θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ δεν υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τον Ανάδοχο για τισ από τθ ςυνικθ 

χριςθ ι κακι καταςκευι του κτιρίου ι από τυχαίο γεγονόσ βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτουσ χϊρουσ διαμονισ των 

αςτζγων. 

7) Λόγω των ιδιαιτεροτιτων τθσ κοινωνικισ ομάδασ των φιλοξενουμζνων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα 

με αρ.7 & 8 του Κανονιςμοφ του ξενϊνα μεταβατικισ φιλοξενίασ του, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, να 

επιδεικνφει ιδιαίτερθ ευαιςκθςία και να ςυνεργάηεται με το Αρμόδιο Τμιμα Ρολιτικϊν Ιςότθτασ & 

Αντιμετϊπιςθσ Διακρίςεων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ 

θρεμία και θ αςφάλεια των φιλοξενουμζνων και του Ξενοδοχείου εν γζνει. 

8) Το προςωπικό του ξενοδοχείου κα πρζπει να είναι εξειδικευμζνο κατά ειδικότθτα και να ανταποκρίνεται 

επαρκϊσ ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να απομακρφνει αμζςωσ κάκε υπάλλθλο, 

του οποίου τθν απομάκρυνςθ τυχόν κα ηθτοφςαν τα αρμόδια όργανα τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ , για ακαταλλθλότθτα ι για διαγωγι αςυμβίβαςτθ ωσ προσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. Για 

τυχόν απαιτιςεισ του εν λόγω υπαλλιλου αποκλειςτικά υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ. 

9) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει τισ κζςεισ κλινϊν και τουσ χϊρουσ του ξενοδοχείου ςτθ Διεφκυνςθ 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  ςε πλιρθ ετοιμότθτα για τθν ορκι εκπλιρωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

10) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει το πρωινό θμερθςίωσ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 

φιλοξενοφμενων ςτο χϊρο του ξενοδοχείου. 

11) Ο Ανάδοχοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ υποχρεοφται να προβαίνει ςε εφαρμογζσ απεντόμωςθσ – 

μυοκτονίασ των χϊρων φιλοξενίασ προσ πρόλθψθ ι και αντιμετϊπιςθ ςχετικϊν κρουςμάτων. Οι εφαρμογζσ 

αυτζσ κα υλοποιοφνται από επίςθμα αναγνωριςμζνθ (Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων) εταιρία.  

12) Πςο διαρκεί θ ςφμβαςθ με τθ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, δε κα φιλοξενοφνται τρίτοι εκτόσ των 

εξαρτθμζνων ατόμων που κα  υποδεικνφονται από Αρμόδιο Τμιμα Ρολιτικϊν Ιςότθτασ & Αντιμετϊπιςθσ 

Διακρίςεων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

13) Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ τθσ προςφοράσ υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ. 

14) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει ςε όποιεσ ενζργειεσ είναι εκ του νόμου απαραίτθτεσ για τθ διατιρθςθ 

του ςιματοσ λειτουργίασ, του πιςτοποιθτικοφ πυραςφάλειασ και του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου πυρόσ, 

ςειςμοφ και αςτικισ ευκφνθσ ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Αναλυτικζσ λεπτομζρειεσ για τισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι , τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  ςτθ τεχνικι ζκκεςθ και ςτθν  

γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθσ αιτοφςασ Διεφκυνςθσ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθ Δ/νςθ 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο Αρμόδιο Αποφαινόμενο Πργανο για όλα τα ηθτιματα 

που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και 

ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα τθρθκεί θμερολόγιο εργαςιϊν με αναλυτικι καταγραφι των ποςοτιτων 

διαχείριςθσ αποβλιτων. Θ τιρθςθ θμερολογίου κα γίνεται με μζριμνα του Αναδόχου και κα υποβάλλεται 

προσ ζλεγχο από τθν Υπθρεςία κατά τθν ζκδοςθ των τιμολογίων και των αντίςτοιχων πλθρωμϊν 

εκτελεςκζντων εργαςιϊν. 

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 

επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 

άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ 

ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ 

λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ 

θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο 

που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 

ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ 

του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να 

ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο 

εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ 

υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ-Ραράταςθ Σφμβαςθσ 

6.2.1.Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το 

άρκρο 11 τθσ ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Βϋ) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)». 

 

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ επόμενθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ τρζχουςασ 

ςφμβαςθσ κάλυψθσ ςχετικϊν αναγκϊν φιλοξενίασ τοξικοεξαρτθμζνων ατόμων και πάντωσ το αργότερο τθν 

28.02.2022 και εφόςον ζχει καταχωριςτεί το υπογεγραμμζνο από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικό ςτο 

Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. Θ ακριβισ θμερομθνία ζναρξθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ κα ανακοινωκεί 
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εγγράφωσ ςτον ανάδοχο δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν, από τθν αρμόδια υπθρεςία (Διεφκυνςθ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ)  του Διμου. 

Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον τριάντα ζξι (36) μθνϊν και μζχρι εξαντλιςεωσ  του ςυνόλου του 

οικονομικοφ ςυμβατικοφ αντικειμζνου, όποιο από τα δφο επζλκει αργότερα. 

 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 

υπαιτιότθτα του αναδόχου55. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 

αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 

ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ56  Αν οι υπθρεςίεσ 

παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του 

χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
57 

6.3.1. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ 

που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016,  

6.3.2Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 

καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 

ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, 

ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 

μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 

παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται 

να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να 

ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των 

οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

                                                           
55

 Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν παράταςθ -

τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 
56 Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
57 Άρκρο 219 του ν.4412/2016 
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6.3.5Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 

παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι 

πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 

του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 

παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 

ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων, 

με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 

τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με 

άλλα, που να είναι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 

απόφαςθ αυτι.  

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται 

για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 

ανάδοχοσ των υπθρεςιϊν υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, 

λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται 

ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  

 

6.5. Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  

α) Οι υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολό τουσ,  

β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν, 

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ 

και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

Παραςκευι Κοντολζων 

 

Καλλιόπθ Πάλλθ 

 
Δθμιτριοσ Π. Αυγερινόσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

"ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΚΛΑΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - 

ΣΟΞΙΚΟΕΞΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2022-2023-2024"CPV:55100000-1 & 55300000-3 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΘΕΣΗ ΚΛΙΝΗΣ ΔΙΚΛΙΝΩΝ/ΜΟΝΟΚΛΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ >=3* ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ: 

 

Συνοπτικι περιγραφι αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. 

 Θ ςυγκεκριμζνθ Μελζτθ αφορά: 

   α) Στθν παροχι υπθρεςιϊν διαμονισ ςε ξενοδοχείο κλαςςικοφ τφπου, κατθγορίασ >= 3*, για τθν προςωρινι ςτζγαςθ τοξικοεξαρτθμζνων ατόμων και τθν 

προςταςία γενικότερα ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ δθμόςια υγεία, εξαιτίασ τθσ εξάπλωςθσ του κορωνοιοφ COVID-

19,ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη τθσ Ραροχισ Ρρωινοφ γεφματοσ, για τα άτομα που κα διαμζνουν ςτο ξενοδοχείο. ΡΩΙΝΟ το οποίο κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον: 

καφζ, τςάι, γάλα, βοφτυρο, μζλι, μαρμελάδα, ψωμί, φρυγανιζσ. 

 

 Πςο διαρκεί θ ςφμβαςθ με τθ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, δεν κα φιλοξενοφνται τρίτοι εκτόσ των εξαρτθμζνων ατόμων που κα  υποδεικνφονται από 

το αρμόδιο Τμιμα Ρολιτικϊν Ιςότθτασ & Αντιμετϊπιςθσ Διακρίςεων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Ρροβλζπεται θ δυνατότθτα μείωςθσ του 

αρικμοφ των κλινϊν ςε ποςοςτό ζωσ και 20% θμερθςίωσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ςε ςυνάρτθςθ με τον αρικμό των 

αιτθμάτων που δζχεται ο Φορζασ. 

  Οι υποχρεωτικζσ τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ των ξενοδοχείων κατθγορίασ >= 3 αςτζρων που αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ του άρκρου 7 

«Ραράρτθμα» τθσ Υ.Α. 216/2015 "Κακοριςμόσ τεχνικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν και βακμολογοφμενων κριτθρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξθ 
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αυτϊν ςε κατθγορίεσ αςτζρων", όπωσ τροποποιικθκε με τθν 19102/2016 (Βϋ3387) και τθν 21657/2017 (Βϋ4242/2017) όμοια απόφαςθ, κεωρείται ότι 

αποδεικνφονται με τθν υποβολι και προςκόμιςθ του αντίςτοιχου Ειδικοφ Σιματοσ Λειτουργίασ. 

 

Ειδικότερα το προςφερόμενο ξενοδοχείο κα πρζπει υποχρεωτικά:  

2.1. να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Ακθναίων.  

2.2. να διακζτει γενικότερα: 

    2.2.α. Υποδοχι ανοικτι επί 24 ϊρεσ  

2.2.β. Φφλαξθ ςε 24ωρθ βάςθ 

    2.2.γ. Κοινόχρθςτο WC επιςκεπτϊν,  

2.2.δ. Τθλεόραςθ ςτο ςαλόνι  

2.2.ε. Τθλεφωνικό κάλαμο  

2.2.η. Χϊρο κακϊσ και απαιτοφμενεσ εγκαταςτάςεισ για τοποκζτθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) πλυντθρίου – ςτεγνωτθρίου 

2.2.θ. Χϊρουσ (2) τουλάχιςτον για το επιςτθμονικό προςωπικό που κα βρίςκεται κακθμερινά ςτο Ξενοδοχείο  

 

2.3. Ειδικότερα τα δωμάτια κα πρζπει να διακζτουν:  

2.3.α.  Ζπιπλο τουαλζτασ κρεβατοκάμαρασ με κακρζπτθ  

2.3.β.  Τθλεόραςθ 

2.3.γ.  Είδθ ατομικισ υγιεινισ. 

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα να πραγματοποιείται κακαριςμόσ των ςτρωμάτων ανά 4μθνο. 

 

Υποχρεϊςεισ Αναδόχου: 

 1. Οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ - υγιεινισ (κακαριςμόσ δωματίων, κοινοχριςτων χϊρων, αλλαγι ιματιςμοφ μπάνιου και κλινοςκεπαςμάτων) κα είναι ςφμφωνεσ 

με όςα αναφζρονται ςτον με α/α 12 πίνακα του άρκρου 7 τθσ Υ.Α. 216/2015.   

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει υπθρεςίεσ πρωινοφ για τισ κζςεισ κλινϊν που κα εξυπθρετεί ανά θμζρα. 

 3. Θα υπάρχει αςφάλιςθ κατά πυρόσ-ςειςμοφ & ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ.  

4. Ο Ανάδοχοσ κα προβαίνει ςε: α) τακτικι ςυντιρθςθ των δικτφων παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ανελκυςτιρα, κεντρικισ 

κζρμανςθσ (καλοριφζρ), των κλιματιςτικϊν, του φυςικοφ αεριςμοφ, των ατομικϊν χϊρων υγιεινισ (WC) και των λοιπϊν εγκαταςτάςεων - εξοπλιςμοφ κοινισ 

χριςθσ, β) ςφντομθ αποκατάςταςθ και ςυμπλιρωςθ κάκε οφειλόμενθσ ςε ςυνικθ χριςθ ι ανωτζρα βία βλάβθ, ελαττϊματα ι απϊλεια, γ) επίβλεψθ 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθ ςυςτιματοσ πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ κακϊσ επίςθσ και εφεδρικοφ ςυςτιματοσ αςφαλείασ για το φωτιςμό των 

κλιμακοςταςίων και τθν κίνθςθ των ανελκυςτιρων προσ αποφυγι ατυχθμάτων, δ) τιρθςθ κανονιςμοφ πακθτικισ πυροπροςταςίασ μζςω κατάλλθλων εξόδων 

διαφυγισ, λιψθ μζςων ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ και κατοχι πιςτοποιθτικοφ καλισ λειτουργίασ τθσ πυραςφάλειασ (από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία), το 
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οποίο κα καλφπτει το ςφνολο τθσ υφιςτάμενθσ κτιριακισ εγκατάςταςθσ και τακτικισ ςυντιρθςθσ των πυροςβεςτικϊν μζςων (πυροςβεςτιρεσ, πυροςβεςτικζσ 

φωλιζσ κλπ.), απαλλαςςόμενου του Διμου για τισ τυχόν ηθμιζσ από πυρκαγιά. 

5. Το προςωπικό του ξενοδοχείου κα πρζπει να είναι εξειδικευμζνο κατά ειδικότθτα και να ανταποκρίνεται επαρκϊσ ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να απομακρφνει αμζςωσ κάκε υπάλλθλο, του οποίου τθν απομάκρυνςθ τυχόν κα ηθτοφςαν τα αρμόδια όργανα τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, για ακαταλλθλότθτα ι για διαγωγι αςυμβίβαςτθ ωσ προσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. Για τυχόν απαιτιςεισ του εν λόγω υπαλλιλου 

αποκλειςτικά υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ. 

6. Λόγω των ιδιαιτεροτιτων τθσ κοινωνικισ ομάδασ των φιλοξενουμζνων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα με αρ.7 & 8 του Κανονιςμοφ λειτουργίασ του 

ξενϊνα μεταβατικισ φιλοξενίασ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, να επιδεικνφει ιδιαίτερθ ευαιςκθςία και να 

ςυνεργάηεται με το αρμόδιο Τμιμα Ρολιτικϊν Ιςότθτασ & Αντιμετϊπιςθσ Διακρίςεων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ 

θρεμία και θ αςφάλεια των φιλοξενουμζνων και του Ξενοδοχείου εν γζνει. 

7. Θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ δεν υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τον Ανάδοχο για τισ από τθ ςυνικθ χριςθ ι κακι καταςκευι του κτιρίου ι από 

τυχαίο γεγονόσ βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτουσ χϊρουσ διαμονισ των τοξικοεξαρτθμζνων ατόμων. 

8. Ο Ανάδοχοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται να προβαίνει ςε εφαρμογζσ απεντόμωςθσ – μυοκτονίασ του χϊρου φιλοξενίασ, προσ πρόλθψθ 

ι και αντιμετϊπιςθ ςχετικϊν κρουςμάτων. 

9. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει τισ κζςεισ κλινϊν και τουσ χϊρουσ του ξενοδοχείου ςτθ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. ςε πλιρθ ετοιμότθτα για 

τθν ορκι εκπλιρωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Μελζτθσ.  

10. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει ςε όποιεσ ενζργειεσ είναι εκ του νόμου απαραίτθτεσ για τθ διατιρθςθ του ςιματοσ λειτουργίασ, του πιςτοποιθτικοφ 

πυραςφάλειασ και του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου πυρόσ, ςειςμοφ και αςτικισ ευκφνθσ ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

 

 

 

       





71 

 

Ειδική υγγραφή Τποχρεώςεων 

 

ΑΘΟ 1 

Αντικείμενο τθσ ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων 

  Στθν ανάδειξθ Αναδόχου που κα προκφψει από θλεκτρονικό δθμόςιο διεκνι ανοικτό διαγωνιςμό με 

κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ 

ανά κζςθ κλίνθσ με πρωινό θμερθςίωσ (μειοδοτικόσ) για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαμονισ ςε ξενοδοχεία 

κλαςςικοφ τφπου που αφορά ςτθ ςτζγαςθ τοξικοεξαρτθμζνων ατόμων και τθν προςταςία γενικότερα 

ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ δθμόςια υγεία, εξαιτίασ τθσ 

εξάπλωςθσ του κορωνοιοφ COVID-19 θαη τθν Ραροχι Ρρωινοφ γεφματοσ, για τα άτομα που κα διαμζνουν 

ςτο ξενοδοχείο. 

Στο πλαίςιο τθσ ανωτζρω εξαιρετικισ κατάςταςθσ, που πρζπει να αντιμετωπιςκεί από τισ Υπθρεςίεσ μασ 

άμεςα και αποτελεςματικά, για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κα γίνει χριςθσ 

τθσ επιςπευςμζνθσ διαδικαςία του άρκρου 27 παρ. 3 του Ν.4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

Κατευκυντιρια Οδθγία 24 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΨΟΘ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7), με ςφντμθςθ των προκεςμιϊν για τθν 

υποβολι προςφορϊν, ιτοι ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Ρροκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

  Θ δαπάνθ για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ παροχισ υπθρεςιϊν ανά ζτοσ, προχπολογίηεται ςτο ποςό των 

750.00,00 € πλζον Φ.Ρ.Α. 13%,  κακϊσ και του Φόρου διαμονισ ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςε 1,50€/ Δωμάτιο 

και ςυνολικό προχπολογιςμό ανά ζτοσ 877.612,50 € ςυμπ/νου ΦΡΑ, που κα βαρφνει τον με Κ.Α. 6473.037 

Φ15/Δ21, του προχπολογιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ των οικονομικϊν ετϊν 2022, 

2023 και 2024 .  

 Θ Συνολικι δαπάνθ για τα τρία (3) ζτθ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.632.837,50€ ςυμπεριλαμβανομζνου  

ΦΡΑ  13% κακϊσ και του αναλογοφν φόρου διαμονισ. 

 

ΑΘΟ 2 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ  εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του ν.4782/21 (Α’ 36) « Εκςυγχρονιςμόσ, Απλοποίθςθ και Αναμόρφωςθ του υκμιςτικοφ πλαιςίου 

Δθμοςιϊν ςυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ»  

• τθσ Δ1α/Γ.Ρ οικ. 20036/22.03.21  (Βϋ 986) άρκρο 2 « Ειδικζσ ρυκμίςεισ ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ 

πλθκυςμϊν ομά, αςτζγων , τοξικοεξαρτθμζνων ατόμων και ατόμων ςιτιηομζνων ςε οργανωμζνα 

ςυςςίτια..) 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
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• του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 

ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ”, 

• του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 

των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

• του ν . 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α /́2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 238 του Ν. 

4072/11 -04 -2012 (ΦΕΚ 86/Α /́2012), 

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" 

και άλλεσ διατάξεισ”, 

• του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Αϋ), “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ”, όπωσ ιςχφει. 

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

• του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

• τθσ Υ.Α.216/2015 (ΦΕΚ 10Β) «Κακοριςμόσ νζων τεχνικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν και 

βακμολογοφμενων κριτθρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξθ αυτϊν ςε κατθγορίεσ αςτζρων», όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν 19102/2016 (Βϋ3387) και τθν 21657/2017 (Βϋ4242/2017) όμοια απόφαςθ, 

• Τθσ εγκυκλίου Α πρωτοκόλλου ΑΑΔΕ Ε.2080 (ΑΔΑ:ΩΑ1Δ46ΜΡ3Η-ΥΤΙ) ‘’Κοινοποίθςθ των διατάξεωντου 

άρκρου 11 του ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104 A) αναφορικά με τθν εφαρμογι μειωμζνου ςυντελεςτι Φ.Ρ.Α. 

13% ςε ςυγκεκριμζνα αγακά και υπθρεςίεσ και παροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι τουσ’’, 

• Του άρκρου 53 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Αϋ94/27.05.2016) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι 

τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», 

ςφμφωνα με το οποίο επιβάλλεται φόροσ διαμονισ, από 01.01.2018. 

• των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

ΑΘΟ 3 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο  72 του ν.4412/16, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει με το άρκρο 21 του ν.4782/21, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 1% επί τθσ εκτιμωμζνθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ και του φόρου διαμονισ. Συγκεκριμζνα το ποςό 

τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζρχεται ςτο ποςό των 22.500,00 €. 

Για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ ποςοςτοφ 

4% επί τθσ εκτιμωμζνθσ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ, με χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο κατά δυο (2) μινεσ από τον 

ςυμβατικό. 

ΑΘΟ 4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

https://drive.google.com/file/d/0BxEaHsypPZCYWWFwTm56SUhmWG8/view?usp=sharing#_blank
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Γενικά: 

Οι υποχρεωτικζσ τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ των ξενοδοχείων κατθγορίασ >= 3 αςτζρων που 

αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ του άρκρου 7 «Ραράρτθμα» τθσ Υ.Α. 216/2015 "Κακοριςμόσ τεχνικϊν και 

λειτουργικϊν προδιαγραφϊν και βακμολογοφμενων κριτθρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξθ αυτϊν ςε 

κατθγορίεσ αςτζρων", όπωσ τροποποιικθκε με τθν 19102/2016 (Βϋ3387) και τθν 21657/2017 

(Βϋ4242/2017) όμοια απόφαςθ, κεωρείται ότι αποδεικνφονται με τθν υποβολι και προςκόμιςθ του 

αντίςτοιχου Ειδικοφ Σιματοσ Λειτουργίασ. 

Ειδικά: 

2.1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΕΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΩΝ ΔΘΜΟΥ 

ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ >= 3*  

ΕΙΔΙΚΟ ΣΘΜΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ   

ΝΑΙ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει 

ςε όποιεσ ενζργειεσ είναι εκ του νόμου 

απαραίτθτεσ για τθ διατιρθςι του ςε 

ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ. 

ΑΣΦΑΛΙΣΘ  ΚΑΤΑ ΡΥΟΣ - ΣΕΙΣΜΟΥ & 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΘΣ 

ΕΥΘΥΝΘΣ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει 

ςε όποιεσ ενζργειεσ είναι εκ του νόμου 

απαραίτθτεσ για τθ διατιρθςθ του  

ςυμβολαίου πυρόσ, ςειςμοφ και αςτικισ 

ευκφνθσ ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΛΙΝΩΝ 

106  

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΩΝ 

Δυνατότθτα μείωςθσ ζωσ 20% 

θμερθςίωσ αναλόγωσ των αναγκϊν 

τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και όςο διαρκεί θ 

ςφμβαςθ με τθ Διεφκυνςθ 

Κοινωνικι Αλλθλεγγφθσ, δε κα 

φιλοξενοφνται τρίτοι εκτόσ των  

εξαρτθμζνων ατόμων που κα 

υποδεικνφονται από το αρμόδιο  

Τμιμα Ρολιτικϊν Ιςότθτασ & 

Αντιμετϊπιςθσ Διακρίςεων τθσ 

Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΚΛΙΝΑ  / ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ  

ΡΑΟΧΘ ΡΩΙΝΟΥ 

 

ΝΑΙ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον: 

καφζ, τςάι, γάλα, βοφτυρο, μζλι, 

μαρμελάδα, ψωμί, φρυγανιζσ 

ΥΡΟΔΟΧΘ ΑΝΟΙΚΤΘ ΕΡΙ 24 ΩΕΣ ΝΑΙ  

Κοινοχρθςτο WC επιςκεπτων     ΝΑΙ  

ΤΘΛΕΟΑΣΘ  ΝΑΙ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ 
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ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ  ΝΑΙ  

ΦΥΛΑΞΘ ΣΕ 24 ΩΘ ΒΑΣΘ ΝΑΙ  

 ΧΩΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΡΛΥΝΤΘΙΟ 

ΣΤΕΓΝΩΤΘΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΝΑΙ  

 

2.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΕΙΔΟΣ-ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΛΙΝΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ  

Ζπιπλο τουαλζτασ κρεβατοκάμαρασ 

με  κακρζπτθ 

1 1  

Τθλεόραςθ 1 1  

Είδθ ατομικισ Υγιεινισ  1 1  

Κακαριςμόσ ςτρωμάτων ανά 4μθνο ΝΑΙ ΝΑΙ  

 

 

ΑΘΟ 5 

ΙΔΙΑΙΤΕΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ-υγιεινισ (κακαριςμόσ δωματίων, κοινοχριςτων χϊρων, αλλαγι ιματιςμοφ  

μπάνιου και κλινοςκεπαςμάτων) κα είναι ςφμφωνεσ με όςα αναφζρονται ςτον με α/α 12 πίνακα του 

άρκρου 7 τθσ Υ.Α. 216/2015 "Κακοριςμόσ τεχνικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν και 

βακμολογοφμενων κριτθρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξθ αυτϊν ςε κατθγορίεσ αςτζρων", όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν 19102/2016 (Βϋ3387) και τθν 21657/2017 (Βϋ4242/2017) όμοια απόφαςθ. 

2.Τακτικι ςυντιρθςθ των δικτφων παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ανελκυςτιρα,  

κεντρικισ κζρμανςθσ (καλοριφζρ), των κλιματιςτικϊν, του φυςικοφ αεριςμοφ, των ατομικϊν χϊρων 

υγιεινισ (WC) και των λοιπϊν εγκαταςτάςεων-εξοπλιςμοφ κοινισ χριςθσ 

3.Λειτουργία και ςυντιρθςθ ςυςτιματοσ πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ κακϊσ επίςθσ και εφεδρικοφ 

ςυςτιματοσ αςφαλείασ για το φωτιςμό των κλιμακοςτάςιων και τθν κίνθςθ των ανελκυςτιρων προσ 

αποφυγι ατυχθμάτων. 

4.Τιρθςθ κανονιςμοφ πακθτικισ πυροπροςταςίασ μζςω κατάλλθλων εξόδων διαφυγισ, λιψθ μζςων 

ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ και κατοχι πιςτοποιθτικοφ καλισ λειτουργίασ τθσ πυραςφάλειασ (από τθν 

Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία) απαλλαςςόμενου τθ Διεφκυνςθ Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ για τυχόν ηθμιζσ από 

πυρκαγιά. 

5. Σφντομθ αποκατάςταςθ και ςυμπλιρωςθ κάκε οφειλόμενθσ ςε ςυνικθ χριςθ ι ανωτζρα βία βλάβθ, 

ελαττϊματα ι απϊλεια. 

6.Θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ δεν υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τον Ανάδοχο για τισ από τθ 

ςυνικθ χριςθ ι κακι καταςκευι του κτιρίου ι από τυχαίο γεγονόσ βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτουσ χϊρουσ 

διαμονισ των αςτζγων. 

7.Λόγω των ιδιαιτεροτιτων τθσ κοινωνικισ ομάδασ των φιλοξενουμζνων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

τθρεί τα με αρ.7 & 8 του Κανονιςμοφ του ξενϊνα μεταβατικισ φιλοξενίασ του, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει, να επιδεικνφει ιδιαίτερθ ευαιςκθςία και να ςυνεργάηεται με το Αρμόδιο Τμιμα Ρολιτικϊν Ιςότθτασ 
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& Αντιμετϊπιςθσ Διακρίςεων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ 

θρεμία και θ αςφάλεια των φιλοξενουμζνων και του Ξενοδοχείου εν γζνει. 

8.Το προςωπικό του ξενοδοχείου κα πρζπει να είναι εξειδικευμζνο κατά ειδικότθτα και να ανταποκρίνεται 

επαρκϊσ ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να απομακρφνει αμζςωσ κάκε 

υπάλλθλο, του οποίου τθν απομάκρυνςθ τυχόν κα ηθτοφςαν τα αρμόδια όργανα τθσ Διεφκυνςθσ 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ , για ακαταλλθλότθτα ι για διαγωγι αςυμβίβαςτθ ωσ προσ τισ ςυμβατικζσ 

υποχρεϊςεισ. Για τυχόν απαιτιςεισ του εν λόγω υπαλλιλου αποκλειςτικά υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ. 

9.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει τισ κζςεισ κλινϊν και τουσ χϊρουσ του ξενοδοχείου ςτθ Διεφκυνςθ 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  ςε πλιρθ ετοιμότθτα για τθν ορκι εκπλιρωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

10.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει το πρωινό θμερθςίωσ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 

φιλοξενοφμενων ςτο χϊρο του ξενοδοχείου. 

11.Ο Ανάδοχοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ υποχρεοφται να προβαίνει ςε εφαρμογζσ 

απεντόμωςθσ – μυοκτονίασ των χϊρων φιλοξενίασ προσ πρόλθψθ ι και αντιμετϊπιςθ ςχετικϊν 

κρουςμάτων. Οι εφαρμογζσ αυτζσ κα υλοποιοφνται από επίςθμα αναγνωριςμζνθ (Υπουργείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ & Τροφίμων) εταιρία.  

12.Πςο διαρκεί θ ςφμβαςθ με τθ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, δε κα φιλοξενοφνται τρίτοι εκτόσ 

των εξαρτθμζνων ατόμων που κα  υποδεικνφονται από Αρμόδιο Τμιμα Ρολιτικϊν Ιςότθτασ & 

Αντιμετϊπιςθσ Διακρίςεων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  

13. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ τθσ προςφοράσ υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ. 

14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει ςε όποιεσ ενζργειεσ είναι εκ του νόμου απαραίτθτεσ για τθ 

διατιρθςθ του ςιματοσ λειτουργίασ, του πιςτοποιθτικοφ πυραςφάλειασ και του αςφαλιςτθρίου 

ςυμβολαίου πυρόσ, ςειςμοφ και αςτικισ ευκφνθσ ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 6 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 

το άρκρο 11 τθσ ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Βϋ) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)». 

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ επόμενθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ 

τρζχουςασ ςφμβαςθσ κάλυψθσ ςχετικϊν αναγκϊν φιλοξενίασ τοξικοεξαρτθμενων ατόμων και πάντωσ το 

αργότερο θν 28.02.2022 και εφόςον ζχει καταχωριςτεί το υπογεγραμμζνο από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

ςυμφωνθτικό ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 

 Θ ακριβισ θμερομθνία ζναρξθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ κα ανακοινωκεί 

εγγράφωσ ςτον ανάδοχο δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν, από τθν αρμόδια υπθρεςία (Διεφκυνςθ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ)  του Διμου. 

Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον τριάντα ζξι (36) μθνϊν και μζχρι εξαντλιςεωσ  του ςυνόλου 

του οικονομικοφ ςυμβατικοφ αντικειμζνου, όποιο από τα δφο επζλκει αργότερα. 

ΑΘΟ 7 

ΚΙΤΗΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 

1.Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ: 
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Οι οικονομικοί φορείσ που κα ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ αυτισ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ, με 

το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και ότι αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι 

δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ υπθρεςίασ. 

 

Για τθν απόδειξθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ 

του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που 

είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ 

του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του 

Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό 

επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό 

μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 

ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο 

και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ.  

2 .Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια:  
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ςωρευτικά: 

 Ειδικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων (2018, 2019, 2020) διαχειριςτικϊν χριςεων 

τουλάχιςτον ίςο ι μεγαλφτερο από το 60% του ετιςιου προχπολογιςμοφ, άνευ του ΦΡΑ και του φόρου 

διαμονισ, για το ςφνολο τθσ υπό παροφςθσ παροχισ υπθρεςιϊν. 

 Συνολικό ειδικό κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα, τουλάχιςτον 

ίςο ι μεγαλφτερο από το 100% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ άνευ του ΦΡΑ και του φόρου 

διαμονισ, για το ςφνολο τθσ υπό παροφςθσ παροχισ υπθρεςιϊν. 

Για τον ςκοπό αυτό, ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει καταρχάσ με το ΕΕΕΣ ότι διακζτει τθν ανωτζρω 

οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια. Στθ ςυνζχεια, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, 

κα προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αποδεικτικά μζςα . 

Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ ο ενδιαφερόμενοσ 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων. 

 

ΑΘΟ  8 

ΣΤΗΙΞΗ ΣΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΩΝ 

 Οι οικονομικοί φορείσ όςον αφορά ςτο κριτιριο οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ  μπορεί 

να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 

προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ δζςμευςθσ για τον ςκοπό αυτό των φορζων ςτθν ικανότθτα των 

οποίων ςτθρίηονται. Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 

ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων (άρκρο 78  ν. 4412/2016, όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει με το άρκρο 26 του ν.4782/21). 
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Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων για τθν οικονομικι και 

χρθματοοικονομικι επάρκεια οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι 

από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ. 

Θ ςυμπλιρωςθ και κατάκεςθ του Ε.Ε.Ε.Σ. είναι απαραίτθτθ και για τον/τουσ τρίτο/ουσ οικονομικό/οφσ 

φορζα/είσ. 

ΑΘΟ 9 

ΤΟΡΟΣ & ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Οι υπθρεςίεσ διαμονισ αφοροφν ςε 106 κλίνεσ με πρωινό, ςε ξενοδοχεία κλαςςικοφ τφπου, κατθγορίασ >= 

3*, ςε δίκλινα ι μονόκλινα δωμάτια, για τθν προςωρινι ςτζγαςθ αςτζγων.  

 Το ξενοδοχείο πρζπει να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Ακθναίων και να πλθροί τισ προχποκζςεισ 

των τεχνικϊν προδιαγραφϊν  τθσ παροφςθσ. 

 Πςο διαρκεί θ ςφμβαςθ, ο Ανάδοχοσ δεν κα παρζχει κζςεισ κλινϊν ςε τρίτουσ εκτόσ των εξαρτθμζνων που 

κα υποδεικνφονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τμιματοσ Ρολιτικϊν Ιςότθτασ & Αντιμετϊπιςθσ 

Διακρίςεων 

 Ρροβλζπεται δυνατότθτα μείωςθσ του αρικμοφ των κζςεων κλινϊν ςε ποςοςτό ζωσ και 20% θμερθςίωσ  

χωρίσ καμία οικονομικι απαίτθςθ του Αναδόχου ζναντι του Διμου Ακθναίων. 

     Θ ανωτζρω ςχετικι μείωςθ μπορεί να προκφψει από τισ ανάγκεσ του Διμου Ακθναίων ςε ςυνάρτθςθ με 

τον αρικμό  των αιτθμάτων  που δζχεται ο Φορζασ μασ.  

 Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ φιλοξενίασ εξαρτθμζνων μειωκοφν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 20% τότε ο 

Διμοσ Ακθναίων υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τον Ανάδοχο με τθν καταβολι του 50% τθσ τιμισ 

κατακφρωςθσ ανά κενι κζςθ κλίνθσ με πρωινό θμερθςίωσ και μζχρι τθν κάλυψθ των κλινϊν.  

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει τισ κζςεισ κλινϊν και τουσ χϊρουσ του ξενοδοχείου ςτο Διμο 

Ακθναίων ςε πλιρθ ετοιμότθτα για τθν ορκι εκπλιρωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ ςφμβαςθσ.  

 Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ θ αρμόδια Υπθρεςία κα ελζγχει για τθν ορκι παροχι των 

υπθρεςιϊν, τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων προδιαγραφϊν αςφαλείασ και υγιεινισ (κακαριότθτα, 

φφλαξθ, αλλαγι ςεντονιϊν, πρωινό κ.λ.π.).   

 Θ επιλογι των φιλοξενουμζνων κα γίνεται αποκλειςτικά από το αρμόδιο Τμιμα Ρολιτικϊν Ιςότθτασ & 

Αντιμετϊπιςθσ Διακρίςεων, το οποίο κα ενθμερϊνει ςχετικά το Ξενοδοχείο. 

 Ο Ανάδοχοσ δεν τελεί ςε ςχζςθ προςτιςεωσ προσ το  Διμο Ακθναίων. Ευκφνεται δε προςωπικϊσ αυτόσ 

μονάχα (ο ανάδοχοσ) αποκλειόμενθσ ρθτϊσ και απολφτωσ κάκε ευκφνθσ του Διμου Ακθναίων  για τα κατά 

τθ διάρκεια τθσ εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ ατυχιματα που μπορεί να ςυμβοφν ςτο πάςθσ φφςεωσ 

προςωπικό του ι ςε τρίτουσ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 

 

ΑΘΟ 10 

ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ  – ΡΑΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
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Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 132 «Τροποποίθςθ 

ςυμβάςεων κατά τθν διάρκεια τουσ», του άρκρου 201 «Ρροθγοφμενθ γνϊμθ για τθν τροποποίθςθ 

ςφμβαςθσ» και του άρκρου 221 παρ. 11 περ. ςτϋ του Ν. 4412/2016. 

Ραράταςθ ςφμβαςθσ 

Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 

υπαιτιότθτα του αναδόχου58. 

Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει 

θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του 

αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 

χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 

ΑΘΟ 11 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 τθσ Διακιρυξθσ και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 

από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 

αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ  Διακιρυξθσ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 

αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 

όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ δζςμευςθ 

ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 

ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

                                                           
58

 Θ ωσ άνωπερίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ 

τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 

οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 

είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ΑΘΟ 12 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

 Θ πλθρωμι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνεται με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του 

ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

β) Τιμολόγιο Αναδόχου 

γ) Ριςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ  και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

 Κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ φψουσ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 

τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων (παρ. 7 άρκρο 375  Ν.4412/2016). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.)Θ κράτθςθ αυτι 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ(παρ. 3 άρκρο 350 Ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 

969/22.03.2017 τεφχοσ Β')). 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 

τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του 

Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 

επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% (άρκρο 7 τθσ ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεφχοσ Βϋ)). 

ε)Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ.  

Ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από τον Διμο Ακθναίων ςτον ανάδοχο με τθν εξόφλθςθ του 

εκδοκζντοσ υπ’ αυτοφ τιμολογίου και υποχρεοφται, (ο ανάδοχοσ), να τον αποδϊςει ςφμφωνα με το νόμο. 

Τα παραπάνω ζξοδα κα περιλθφκοφν ςτισ προςφερόμενεσ τιμζσ, ςτισ οποίεσ κα περιλαμβάνονται και 

κάκε άλλο ζξοδο που κα προκφπτει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και καμία αμφιςβιτθςθ δεν είναι 

δυνατό να προκφψει ι ενδεχόμενθ απαίτθςθ από τον ανάδοχο, για επιπλζον καταβολι αποηθμίωςθσ ς’ 

αυτόν για τισ παραπάνω δαπάνεσ. 
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Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ φιλοξενίασ εξαρτθμζνων ατόμων μειωκοφν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 

20% τότε ο Διμοσ Ακθναίων υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τον Ανάδοχο με τθν καταβολι του 50% τθσ 

τιμισ κατακφρωςθσ ανά κενι κζςθ κλίνθσ θμερθςίωσ και μζχρι τθν κάλυψθ του προβλεπόμενου ποςοςτοφ 

μείωςθσ κζςεων.  

 

ΑΘΟ 13 

ΚΗΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ 

 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόςκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 

καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του 

άρκρου 103 Πρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν του ν. 4412/2016για τον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

β) εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφωκεί με 

τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι 

τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα 

προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ 

γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ τθσ 

παροφςασ παραγράφου 8 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει 

να προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Αν θ ωσ άνω προκεςμία παρζλκει 

χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από 

τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Ροινικζσ ριτρεσ  

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 

και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 

με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για 

πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 

τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 

υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
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β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

δ)τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, 

εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ 

ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει άλλωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

ΑΘΟ 14 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΡΥΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΥ  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει - με μζριμνα και δαπάνθ του - να ςυνάψει με αςφαλιςτικι εταιρεία, αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ, το οποίο και κα κατακζςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου (Δ/νςθ 

Ρρομθκειϊν κ Αποκθκϊν), κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ και πριν τθν ζναρξθ των υπθρεςιϊν 

που αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ. 

Το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα ζχει ζναρξθ ιςχφοσ με τθν καταχϊριςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ζωσ 

και τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι καταρχάσ ζωσ και 36 μινεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που κατά τθ ςυμπλιρωςθ των ωσ άνω 36 μθνϊν δεν ζχει 

εξαντλθκεί το ςφνολο του ςυμβατικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου οπότε θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα 

ιςχφει μζχρι εξαντλιςεωσ αυτοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1.3 τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 

προςκομίςει αςφαλιςτιριο που να καλφπτει και το πρόςκετο των ωσ άνω 36 μθνϊν χρονικό διάςτθμα.  

Γενικοί Προι: 

Ο Ανάδοχοσ, οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 

Νομοκεςίασ περί αςφαλίςεων. 

Ομοίωσ οφείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςφαλίςεων Νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να 

ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου. 

Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ 

υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του αναδόχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τισ 

προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ 

αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κλπ. και ο ανάδοχοσ παραμζνει 

αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν από τα 

ποςά κάλυψθσ του αςφαλιςτθρίου. 

Θ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ: 

- κα ζχει καταρτιςκεί εγγράφωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

- κα περιλαμβάνει όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου, τθσ 

υπολοίπου Συγγραφισ Υποχρεϊςεων και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν. 
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ΑΘΟ   15 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθ Δ/νςθ 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  για όλα τα 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ 

των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 

όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ 

τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΘΟ   16 

ΡΑΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016,  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 

καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 

ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 

παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ 

παραλαβζσ.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ 

αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

 

ΑΘΟ   17 

ΑΡΟΙΨΗ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 

παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν  με άλλα, 

που να είναι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 

απόφαςθ αυτι.  

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που 

ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ των υπθρεςιϊν υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, λόγω τθσ εκπρόκεςμθσ 

παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
 

ΑΙΘΜΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΑΙΘΜΟΣ 

ΚΛΙΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗ 

 ΚΛΙΝΩΝ 

2022 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΗΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΚΛΙΝΩΝ 

2023 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΗΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΚΛΙΝΩΝ 

2024 

ΗΜΕΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΚΛΙΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2022 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 2023 

ΣΥΝΟΛΟ 

 2023 

            

    ΑΝΕΥ ΦΡΑ ΑΝΕΥ ΦΡΑ ΑΝΕΥ ΦΡΑ ΑΝΕΥ ΦΡΑ ΑΝΕΥ ΦΡΑ ΑΝΕΥ ΦΡΑ ΑΝΕΥ ΦΡΑ 

ΚΛΙΝΕΣ 

ΔΙΚΛΙΝΩΝ/ΜΟΝΟΚ

ΛΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

>=3* ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ 

ΤΥΡΟΥ ΜΕ ΡΩΙΝΟ 

ΥΡΘΕΣΙΑ 55 106 2.054,79 2.054,79 2.054,79 19,3849 750.000,00 750.000,00 750.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 

Φ.Ρ.Α. 
              750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 

ΦΡΑ  13%               97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 

ΦΟΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  
1,5 € ΑΝΑ 
ΔΩΜΑΤΙΟ              

  

30.112,50 € 30.112,50 € 30.112,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ               877.612,50 € 877.612,50 € 877.612,50 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΩΝ                    

2022, 2023,2024   
2.632.837,50 € 
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ΡΑΑΤΗΜΑΙΙ  

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ  

(ΕΕΕ)  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΤΟ  Ε Υ  Ω Ρ Α Ϊ Κ Ο  Ε Ν Ι Α Ι Ο  Ε ΓΓ Α Φ Ο  ΣΥ Μ Β Α ΣΗ Σ (Ε Ε Ε Σ)  Ε Ι Ν Α Ι  Α Ν Α  Τ Η Μ Ε Ν Ο  Ξ Ε Χ Ω  Ι ΣΤ Α ,  Ω Σ Α Ν Α Ρ Ο ΣΡ Α Σ Τ Ο  Μ Ε  Ο Σ  Τ Η Σ  

Ρ Α  Ο Υ ΣΑ Σ Δ Ι Α Κ Η  Υ Ξ Η Σ ,  ΣΤ Ο Ν  Η Λ Ε Κ Τ  Ο Ν Ι Κ Ο  Χ Ω  Ο  Τ Ο Υ  Δ Ι Α ΓΩ Ν Ι ΣΜ Ο Υ  ΣΤ Ο  Ε ΣΗ Δ Η Σ ,  ΣΕ  Μ Ο  Φ Η  Α  Χ Ε Ι Ο Υ  .pdf Κ Α Ι  ΣΕ  

Μ Ο  Φ Η  Α  Χ Ε Ι Ο Υ  .X M L  
 
1. Μζρθ και Ενότθτεσ του ΕΕΕΣ 
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ και ενότθτεσ:  
Μζροσ I: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία προμικειασ και τθν ανακζτουςα αρχι 
Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  
        Ενότθτα Α:  Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
        Ενότθτα Β:  Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 
        Ενότθτα Γ:   Ρλθροφορίεσ ςχετικά μετθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
        Ενότθτα Δ:  Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικον. φορζασ 
Μζροσ III:  Λόγοι αποκλειςμοφ 
        Ενότθτα Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ  
        Ενότθτα Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  
        Ενότθτα Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα  
Ενότθτα Δ: Αμιγϊσ Εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ  
Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
        Ενότθτα Α: Καταλλθλότθτα.  
        Ενότθτα Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  
        Ενότθτα Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα(δεν απαιτείται) 
        Ενότθτα Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (δεν απαιτείται) 
Μζροσ V:  Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων (δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ 
του εν λόγω πεδίου ςε ανοικτι διαδικαςία) 
Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 
 
2. Ρωσ υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τουσ οικονομικοφσ φορείσςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν που διενεργοφνται μζςω του 
ΕΣΗΔΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπωσ αυτό ζχει 
οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο 
ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. Ρ1/2390/13) θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθ διακιρυξθ.  

2.1 Για τθ ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν 
το αναρτθμζνο από τθν ανακζτουςα αρχι επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ 
τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον 
θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ:  
Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να 
ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό 
υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το 
δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι 
διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  

2.2 Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου .xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, οι 
οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα 
δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ 
απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι .pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτον 
ςχετικό διαγωνιςμό. 

2.3Ο οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) ςτθν παροφςα διαδικαςία ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζνα ΕΕΕΣ.   
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2.4 Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.5 Χωριςτό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τρίτουσ φορείσ και ςτθν 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ αυτϊν. 
 
Οι τρίτοι φορείσ ςυμπλθρϊνουν το ΕΕΕΣ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 
Α. Στο Μζροσ ΙΙ «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα» και Β «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα»  
Β.   Στο Μζροσ ΙΙΙ «Λόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ  
Γ. Στο Μζροσ ΙV «Κριτιρια Επιλογισ» ςυμπλθρϊνονται κατά περίπτωςθ οι πλθροφορίεσ των κριτθρίων (των παραγράφων 
2.2.5 – 2.2.6  τθσ παροφςασ), ςτον οποίο ςτθρίηεται ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ.  
Δ.  Θ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ ολοκλθρϊνεται με το Μζροσ VΙ «Τελικζσ Δθλϊςεισ» όπου δθλϊνεται θ ακρίβεια και θ 
ορκότθτα των ςτοιχείων, όπωσ αναφζρεται ςτο εν λόγω Μζροσ.    
Το/Τα ΕΕΕΣ του/των τρίτου/ων ςυνυποβάλλεται/ονται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/Τεχνικι Ρροςφορά». 
2.6 Χωριςτό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο από τρίτουσ 
φορείσ και ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ. 
 
Ο υπεργολάβοσ, επίςθσ, ςυμπλθρϊνει το ΕΕΕΣ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 
Α. Στο Μζροσ ΙΙ «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα» και Β «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα»  
Β.   Στο Μζροσ ΙΙΙ «Λόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ. 
Το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου ςυνυποβάλλεται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/Τεχνικι Ρροςφορά». 
 
3. Υπογραφι Ε.Ε.Ε.Σ. 
Α. Το Ε.Ε.Ε.Σ. φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να υποβάλλονται 
προςφορζσ. 
Β. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, 
απαιτείται θ δζςμευςι τουσ μζςω του ΕΕΕΣ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι καταςτάςεισ αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Υποβάλλεται ζνα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να φζρειμόνο τθν θλεκτρονικι υπογραφι 
του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.

59
 

Γ. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να υφίςταται θ δυνατότθτα να 
υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, 
όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ  III  

 
ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο που 

υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, 

κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ 

προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 

παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ 

και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ των Ρροςφερόντων 

ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 

λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ του 

Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ 

του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο πλαίςιο 

των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 

προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-

δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, 

εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά 

με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω 

περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί να 

αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 

απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και 

τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, 

τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι 

ακζμιτθεπεξεργαςία.
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                                                                ΡΑΑΤΗΜΑIV 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ                                                                              
ΔΘΜΟΣ  ΑΘΘΝΑΙΩΝ                                                                              
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΘΘΚΩΝ 
ΤΜΘΜΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΘΣ                                               
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ           

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

 
 

Ο υπογραφόμενοσ………………………………………………………………………………………….. με ζδρα …………………….. ………………………………………………  Ταχ/κι Δ/νςθ ………………………….……………………… Τθλ. 

…….……………………,  email ……………………,   αφοφ ζλαβα πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ υπ’ αρικμ. …………. Διακιρυξθσ και των Ραραρτθμάτων αυτισ, τουσ οποίουσ αποδζχομαι 

ανεπιφφλακτα, που αφοροφν ςτθν θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων, για τθν «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΚΛΑΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΟΞΙΚΟΕΞΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2022-2023-2024»,προςφζρω τισ παρακάτω τιμζσ: 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

(1) 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

(2) 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΩΜΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΛΙΝΩΝ 

(4) 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΗΙΑ 

ΣΙΜΗ ΚΛΙΝΗ 

(5) 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕ

ΝΗ ΗΜΕΡΗΙΑ 

ΣΙΜΗ ΚΛΙΝΗ 

(ΑΝΕΤ ΦΠΑ) 

(6) 

 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝ

Η ΗΜΕΡΗΙΑ 

ΣΙΜΗ ΚΛΙΝΩΝ 

(ΑΝΕΤ ΦΠΑ) 

(4Υ6)=(7) 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ 

ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ ΕΣΟ 

(ΑΝΕΤ ΦΠΑ) 

(7Υ365ΗΜΕΡΕ)=(8)  

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ 

ΚΛΙΝΩΝ 

ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΙΑ ΕΣΗ 

(ΑΝΕΤ ΦΠΑ) 

(8Υ3ΕΣΗ)=(9) 

 

ΚΛΙΝΕ 

ΔΙΚΛΙΝΩΝ/ΜΟΝΟΚΛ

ΙΝΩΝ ΔΩΜΑΣΙΩΝ 

Ε ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ 

>=3* ΚΛΑΙΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 55 106 

 

 

 

19,3849 
 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΕΤ ΦΠΑ ΓΙΑ ΣΡΙΑ ΕΣΗ 
 

ΦΠΑ 13%  
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ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗ 1,5€ ΑΝΑ ΔΩΜΑΣΙΟ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΙΑ ΕΣΗ  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΙΑ ΕΣΗ ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΦΟΡΟΤ ΔΙΑΜΟΝΗ  

 

 

 
Ακινα …………………….2021 

 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

 
________________ 

(Σφραγίδα - Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΗΜΑV 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ:  ....................................................................................................  
Κατάςτθμα:  .............................................................................................. 
Διεφκυνςθ (οδόσ - αρικμόσ, Τ.Κ.)……………………………………………………………. 
Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………………………. 
 
ΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α………………………………………………………………... 
ΕΥΩ………………………………………………………………………………………………………… 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διθηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 
………………………………………………………….60 
υπζρ του  

i. (Φυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 
Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

ii. (Νομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 
Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

iii. (Ζνωςθ ι Κοινοπραξία) 
Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του ςτο διενεργοφμενο Διαγωνιςμό 

του Διμου Ακθναίων για τθν ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΚΛΑΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗ 

ΣΕΓΑΗ ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΟΞΙΚΟΕΞΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2022-2023-2024, ςφμφωνα με 

τθν υπ’ αρικμ. …..……. Διακιρυξι ςασ, με ΑΔΑΜ:…………………………………….και καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν τθν …/…/2021. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ του υπζρ ου θ εγγφθςθ, που απορρζουν από τθ 
ςυμμετοχι ςτον παραπάνω διαγωνιςμό, κακ' όλο τον χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ. 
 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε 
(5) θμζρεσ, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
 
Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει αποκλειςτικά και μόνο μζχρι τθν………………………………… , ι μζχρισ ότου αυτι 
μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ 
απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

                                                           
60

Αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ  προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ το δικαίωμα προαίρεςθσ 

και τον Φ.Π.Α. 
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2.3.6. τθσ Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθ τθσ61.  
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο  των εγγυιςεων, που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε62. 
 

 

 

 

                                                                                                                        (Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61Άρκρο 72 παρ. 1  του Ν. 4412/2016 
62

Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Τπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.  
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………………………………………………………  
Κατάςτθμα ………………………….………………………………………………………… 
Δ/νςθ (οδόσ – αρικμόσ, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..   
Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………………… 
 
Ρροσ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α.....................................................................  
ΕΥΩ ..................................................................................................................................... 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ανζκκλθτα  και  
ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  διθηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 
…………….……………………………………………………63 

    υπζρ του  
i. (Φυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 
ii. (Νομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 
iii. (Ζνωςθ ι Κοινοπραξία) 

Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
 
ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για  τθν  καλι  εκτζλεςθ τθσ  Σφμβαςθσ, που κα 

υπογράψει μαηί ςασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ για τθν ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO 

ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΘ ΣΤΕΓΑΣΘ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΤΘΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΘ 2022-

2023-2024, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ……….. πράξθ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ:……………) και τθν υπ’ αρικμ. 

………. Διακιρυξι ςασ, με ΑΔΑΜ:……………………  

 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει μζχρι και τθν………………….,  ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου 

λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι 

υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε  υπεφκυνα ότι το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε64.     

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)                                                               
 

                                                           
63Αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, χωρίσ τον Φ.Π.Α. και του Φόρου Διαμονισ 
64Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Τπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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