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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ  

«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ COVID-19 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 

στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς 

τη χρήση Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), 

σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή 

κυρώθηκε από τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄64), σε συνδυασμό και με την από 1η Απριλίου 2020 

Ανακοίνωση της Επιτροπής -  ‘’Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του 

πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση 

της νόσου COVID – 19’,  ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας #291.400,00€# ευρώ 

 

 

Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Την υπ’αρ. 1061/24.08.2020 (ΑΔΑ:Ψ6Ε2Ω6Μ-ΩΒΨ) πράξη Ο.Ε. του Δήμου Αθηναίων περί 

έγκρισης προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του 

Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για τη παροχή “Υπηρεσιών διενέργειας test ανίχνευσης Covid-19 ,για 

τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων ” και σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε από τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 

Α΄64), σε συνδυασμό και με την από 1η Απριλίου 2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής -  ‘’Οδηγίες 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις 

στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID – 

19’,συνολικής εκτιμώμενης αξίας #291.400,00€# ευρώ και ορισμού τριμελούς Επιτροπής 

Αξιολόγησης, 

2. τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

(ΦΕΚ Α΄ 55/11.3.2020), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
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3.  τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρο 42 ‘’Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών’’ του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 

Α΄84), σύμφωνα με τις οποίες ‘’Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την 

υγεία και ασφάλεια των τρίτων’’, 

4.  τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και ιδιαίτερα την παρ. 2 

άρθρο 32 του ν. 4412/2016, με την οποία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν 

δημόσιες συμβάσεις χρησιμοποιώντας τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 

«στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να προβλέψει, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση· οι περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη δικαιολόγηση της 

κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη», 

5. Το με αρ. πρωτ. 29/12-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που αφορά 

σε διευκρινίσεις σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού όπου προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης 

δύναται να συνάπτονται χωρίς της προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,   

6. Το με αρ. πρωτ. 1867/01-04-2020 (ΑΔΑ:9ΗΤΜΟΞΤΒ-ΜΛΔ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με θέμα: 

‘’Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 – Νεότερες διευκρινίσεις’’, 

7. Την από 24/08/2020 έγκριση του Τμήματος Προμηθειών, Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης 

Αιτημάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί τεκμηρίωσης αρκούντως της νομιμότητας 

της διαδικασίας και διασφάλισης της πληρότητας του υποβαλλόμενου φακέλου. 

8. το γεγονός ότι, πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση της εν λόγω ‘’διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση’’,  

α) επειδή η χώρα μας διανύει ήδη το δεύτερο κύμα διάδοσης της νόσου COVID – 19 και 

διαπιστώνοντας τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και την ανησυχία για μεγαλύτερη 

διασπορά, ο Δήμος υποχρεούται να θωρακίσει με κάθε πρόσφορο μέσο οτιδήποτε σχετίζεται 

με την υγεία και την προστασία των εργαζομένων του,  

β) επειδή η ανάγκη για την κατεπείγουσα διενέργεια τεστ ανίχνευσης Covid-19 σε όλους τους 

εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων είναι επιβεβλημένη, για την αποφυγή της εξάπλωσης της 

νόσου COVID – 19, μέσω της μετάδοσής του από πάσχοντες εργαζόμενους, καθίσταται 

αδύνατη η συμμόρφωση με τις γενικές προθεσμίες που προβλέπονται για την ανοικτή 

διαδικασία, 

γ) επειδή υφίσταται συνάφεια μεταξύ του απρόβλεπτου συμβάντος, ήτοι της εμφάνισης και 

ταχείας διάδοσης της νόσου COVID-19, και του κατεπείγοντος χαρακτήρα, ήτοι της κάλυψης 

των αναγκών του Δήμου, μέσω της παροχής υπηρεσιών διενέργειας τεστ ανίχνευσης Covid-19 

για όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων, αποφεύγοντας κάθε αρνητική κατάσταση 

και εξέλιξη με την υγεία τους, 

9 Το υπ’ αριθμ. 188167/23.08.2020 αίτημα της Δ/νσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού  

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της παρ. 

2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για την παροχή «Υπηρεσιών διενέργειας test ανίχνευσης 

Covid-19 ,για τους όλους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων» και σύμφωνα με την από 11/3/2020 

ΑΔΑ: ΩΡΕ4Ω6Μ-7ΦΓ



Παροχή Υπηρεσιών διενέργειας μοριακής ανίχνευσης Covid-19 για όλους τους εργαζόμενους του 

Δήμου Αθηναίων  

 Σελίδα 3 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε από τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 

Α΄64), σε συνδυασμό και με την από 1η Απριλίου 2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής -  ‘’Οδηγίες από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID – 19συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας #291.400,00€# ευρώ  

 όπως υποβάλλει Προσφορά έως την   28
η
  Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο 

Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2
ος

 όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00) σε έναν 

κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

ακόλουθα:  

α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης,  

β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, 

γ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, 

δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Η προσφορά που θα κατατεθεί μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης κρίνεται μη κανονική και 

δεν αξιολογείται.  

 

� Αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 

συγκροτήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων. 

� H ανάθεση θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή μετά από διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το 

άρθρο 32 παράγραφο 2γ του ν. 4412/2016, ‘’στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα 

αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση’’.    

 

                                                                                          

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

           Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης , Υγιεινής και Ασφαλείας Ανθρωπίνου Δυναμικού 

            Πληροφορίες: κα Μ. Αμπελιώτη , τηλ. 210 5277548,   

                                      email:  t.ekpaidefsis@athens.gr   

 

Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, t.dimosion.symvaseon@athens.gr, της Δ/νσης 

Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Ελένη Νόνα, email: ele.nona@athens.gr, Τηλ: 2132082910 

 

 

2.    ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολό των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

 

3.      ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 291.400,00 € και θα 

χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων, οικονομικού έτους 2020. 
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4.     ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 

είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική 

υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του 

ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά 

την έναρξη της παρούσας διαδικασίας. 

 

 

5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

5.2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και να πληρούν τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά τίθενται αναλυτικά στη σχετική μελέτη της Δ/νσης Αποκέντρωσης και 

Διοίκησης. 

5.3. Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει συγκεκριμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική 

μορφή εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

5.4 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης στην ένωση ή κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στη διενέργεια μοριακού τεστ ανίχνευσης Covid-19 για  

τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων, ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας, κλάδου και ειδικότητας. Ο 

ανάδοχος, αφού συλλέξει τα δείγματα από τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων και τα 

επεξεργαστεί, υποχρεούται να αποστείλει τις απαντήσεις τόσο στη  Διεύθυνση Διαχείρισης και 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων όσο και 

στον εξετασθέντα εργαζόμενο, με ταυτόχρονη ενημέρωση του ΕΟΔΥ, όπου απαιτείται, τηρουμένων 

σε κάθε περίπτωση των κείμενων διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, οι οποίες 

θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους εκτέλεσης των απαιτουμένων υπηρεσιών. Κάθε 

προσφορά θα συνοδεύεται οπωσδήποτε, επί ποινή αποκλεισμού, από πλήρη τεχνική περιγραφή και 

όποιο άλλο στοιχείο αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας. 

 

Επιθυμώντας να διασφαλιστεί στο μέγιστο η προστασία των εργαζομένων, αποφεύγοντας κάθε 

αρνητική κατάσταση και εξέλιξη με την υγεία όλων των εργαζομένων, ο Δήμος επιθυμεί να 

πραγματοποιήσει σε όλους τους εργαζομένους του, έλεγχο με μοριακά τεστ, PCR test (αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης). 

 

Προκειμένου λοιπόν να αποτραπεί η εκτεταμένη εξάπλωση του κορωνοϊού, ο έλεγχος είναι 

απαραίτητος ώστε να έχουμε μια σαφή εικόνα του πληθυσμού που νοσεί (με ή χωρίς συμπτώματα). 

Το τεστ για τον COVID-19 είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επιτρέπει στον φορέα να αποφύγει να 

μεταδώσει τον ιό και σε άλλους και ο πάσχων εργαζόμενος να λάβει γρήγορα ιατρική περίθαλψη εάν 

χρειαστεί. 

Επιπλέον, η δειγματοληψία για τον κορωνοϊό είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του ποσοστού 

μετάδοσης. Όταν οι φορείς δεν γνωρίζουν ότι φέρουν τον ιό, μπορεί να μην παίρνουν τα απαραίτητα 

μέτρα προφύλαξης – με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τον μεταδώσουν και σε άλλους και κατά 

συνέπεια να συνδράμουν εν αγνοία τους στην περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Δήμος επιθυμεί να πραγματοποιήσει σε όλους τους 

εργαζομένους του, έλεγχο με μοριακά τεστ, PCR test (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης), όπου 

συλλέγεται φαρυγγικό δείγμα από τον ασθενή. Το μοριακό τεστ, PCR test, μέχρι στιγμής αποτελεί 

μέρος του πρωτοκόλλου που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

 

Ανάλυση δειγματοληψίας μέσω Μοριακού Test 

 

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη μέθοδο η οποία αναζητά το RNARNA (δηλαδή το γονιδίωμα) 

του ιού και μπορεί να ανιχνεύσει ακόμη και ένα σωματίδιο αυτού σε επιχρίσματα που λαμβάνονται 

από τον φάρυγγα με ειδικό στειλεό (μια επιμήκη μπατονέτα). 

Έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης του ιού σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο (Real Time), δεν εστιάζει σε 

όσους έχουν ήδη αναρρώσει ή όσους έχουν μόλις προσβληθεί, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ο ιός 

πιθανότατα δεν ανιχνεύεται κατά την επώαση. 

Για τη διενέργεια των μοριακών ελέγχων απαιτείται πιστοποιημένο εργαστήριο. 

Το μοριακό τεστ, PCR test θεωρείται το πλέον αξιόπιστο ώστε να καταδειχθεί η παρουσία του COVID-

19. 

 

Τόπος εκτέλεσης-λήψη δειγμάτων: 

 

 Η λήψη δειγμάτων προκειμένου να διενεργηθεί το μοριακό τεστ Covid-19 θα πραγματοποιηθεί:  

α) σε έως επτά (7) σημεία-εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων, τα οποία θα υποδείξει η Διεύθυνση 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήμου 

Αθηναίων και όπου ο ανάδοχος θα αποστείλει κινητές μονάδες-κατάλληλα οχήματα στελεχωμένα με 

νοσηλευτές ή/και ιατρούς προκειμένου να συλλεγούν τα δείγματα από τους εξεταζόμενους του 

Δήμου Αθηναίων και  

β) σε έως τρία (3) σημεία (κλινικές-εξεταστικά κέντρα), τα οποία θα υποδείξει ο ανάδοχος και όπου 

θα προσέρχονται οι εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων, κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήμου 

Αθηναίων, και σε ημέρες και ώρες που θα υποδειχθούν από τον ανάδοχο, για την λήψη δείγματος 

από νοσηλευτές ή/και ιατρούς του αναδόχου. 
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Ο Δήμος Αθηναίων θα εφοδιάσει τον ανάδοχο, κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης, με 

ηλεκτρονικό αρχείο όλων των προς εξέταση εργαζομένων, προκειμένου να πραγματοποιείται 

ταυτοπροσωπία των προσερχόμενων υπαλλήλων 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #291.400,00€# και 

αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ 

ΤΕΣΤ Covid-19 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ-

ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ 

Covid-19 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού 

τεστ ανίχνευσης Covid-19 για  τους 

εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων 

cpv:  71317200-5 

6.200 

 

 

 

 

 

 

47,00 

 

 

 

 

 

 

291.400,00€ 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

291.400,00€ 

Φ.Π.Α. 0€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 

291.400,00€ 

 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη 

συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνικές προδιαγραφές - Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων). 

 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ και ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 

Ν.4412/2016). 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών θα είναι μέχρι εξαντλήσεως του 

προϋπολογισθέντος ποσού 

 

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο κυρίως ενιαίος φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους 

υποφακέλους, οι οποίοι πρέπει να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να αναφέρουν εξωτερικά όλες τις 

ενδείξεις του ενιαίου φακέλου, όπως παραπάνω κι επιπλέον: 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
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8.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

8.1.1 Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλλει με την προσφορά του, ως 

προκαταρκτική απόδειξη ότι α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 73 και 74 

του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και β) πληροί τα 

κριτήρια επιλογής της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή 

ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 

άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

i. έχει λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης και της Μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας, και 

αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

ii. δεν εμπίπτει στους οριζόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 λόγους 

αποκλεισμού, 

iii. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

iv. δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

v. δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

vi.  δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν εμπίπτει σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, 

vii. δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις,  

viii. δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  

ix. δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

x. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 

σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

διαδικασία, 

xi. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016, 

xii. η προσφορά ισχύει για τριάντα (30) μέρες 

xiii. είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος μέλος της εγκατάστασής του, και ασκεί εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών.  
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xiv. Διαθέτει το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και την υλικοτεχνική 

υποδομή για την υλοποίηση των εν θέματι υπηρεσιών  

 

Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας, εφόσον προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο/ους την εκτέλεση τμήματος της 

σύμβασης, υπό τη μορφή υπεργολαβίας, υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης 

(αναλυτικά και σε ποσοστό %), καθώς και τα στοιχεία του/των υπεργολάβου/ων. 

Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστής υπεύθυνης δήλωσης από τον/τους υπεργολάβο/ους 

είναι υποχρεωτική, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδρομή ή μη των 

λόγων αποκλεισμού, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 8.1.1 (ii-xi) της παρούσης, και με 

τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 8.1.1. (xiii-xiv) εφόσον το τμήμα της σύμβασης, το  οποίο  ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει σωρευτικά  το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.  

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα της 

σύμβασης που υπολείπεται του ως άνω ποσοστού.  Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει 

ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά 

τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

  
8.1.2 Για την τεχνική προσφορά, κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να λάβει υπόψη 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές της συνημμένης με την παρούσα μελέτης, οι οποίες θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τις προδιαγραφές που τίθενται για την εκτέλεση των απαιτουμένων υπηρεσιών. Κάθε 

προσφορά θα συνοδεύεται οπωσδήποτε, επί ποινή αποκλεισμού, από πλήρη τεχνική περιγραφή 

των απαιτούμενων υπηρεσιών και όποιο άλλο στοιχείο και έγγραφο  αναφέρεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας.  

• Επίσης θα καταθέσει πιστοποιητικό διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001: 

2015 για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας  

 

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, οργανισμούς. Αναφορικά με τα αντίγραφα των 

πιστοποιητικών ΙSO, αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης , 

μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα από δικηγόρο είτε σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους. 

 

 

8.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ’’ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’. 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.  
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Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας και 

των απαιτούμενων εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της  

σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

 

9.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στα σχετικά άρθρα των  

όρων  της παρούσας πρόσκλησης και της Μελέτης,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα το άρθρο 102 «Συμπλήρωση-

αποσαφήνιση πληροφοριών & δικαιολογητικών» του ν. 4412/2016 

γ) η οποία κρίνεται ως μη κανονική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 26 

Ν.4412/2016. 

 

 

10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση των προσφορών όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 

Αξιολόγησης), η οποία συγκροτήθηκε με την 1061/24.08.2020 πράξη ειδικά για τον σκοπό αυτό, 

προβαίνει στην αποσφράγιση αυτών, δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων και 

των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, θα πραγματοποιηθεί σε μία συνεδρίαση και για όλα τα στάδια της παρούσας 

διαδικασίας, ήτοι αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και της 

οικονομικής προσφοράς, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τη σύνταξη ενιαίου πρακτικού. 

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), καθώς και της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, επικυρώνονται με 

την έκδοση σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 

της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με αντίγραφο του αντίστοιχου 

πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης της προσφοράς των ως άνω σταδίων σε αυτόν. 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 364 του Ν. 4412/2016, οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV Έννομη 

προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (άρθρα 345 έως 374) του ως άνω νόμου δεν 

εφαρμόζονται στην παρούσα εξαιρετική διαδικασία.  

 

 

11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Μετά την κοινοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες της ως άνω απόφασης, η αναθέτουσα αρχή 

αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον προσωρινό 
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ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 

παρακάτω παράγραφο 12 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των περιπτώσεων ii) έως και xi),   

 

 

12. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, πρέπει να συντρέχουν και κρίνονται κατά την υποβολή 

της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσας και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, οι υπεργολάβοι φορείς 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 8.1.1. της παρούσας. 

12.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παραγράφων 73 και 74 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017, ο προσωρινός ανάδοχος 

προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 

νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

ii. Πιστοποιητικά της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 

ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και  

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & 

επικουρικής),  

iii.       Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση 

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 

(Α΄ 167) του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε 

την έκδοση του πιστοποιητικού, και στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

‘’Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
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αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.’’ 

 

 

iv.    Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, περί: 

� Μη πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης (εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα).  

� Μη θέσεως υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση (εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα). 

� Μη θέσεως υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων (εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν).  

� Μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, (για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας 

“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

       Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως 

σε   εκκαθάριση. 

 

12.2 Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας της 

περίπτωσης xiii) της παρ. 8.1.1, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα 

από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ασκεί 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (υπηρεσίες φύλαξης), και το 

οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. 

 

12.3  Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 

οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 
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14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ/ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και την καταχώρισή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η 

Αναθέτουσα προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσκομίσει: 

-  την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καθώς και 

και να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής  πρόσκλησης. 

 

 

15.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Θα είναι αορίστου 

χρόνου ισχύος. 

 

Σε ό,τι αφορά στους όρους της ανωτέρω εγγύησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016. 

 

16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 132 

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκεια τους» και του άρθρου 201 «Προηγούμενη γνώμη για 

την τροποποίηση σύμβασης» και άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016), σε 

συνδυασμό με την περ. ζ με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-

2017). 

 

 

17. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

18. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης (άρθρο 202 του Ν.4412/2016) 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

διακήρυξη. 
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19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ)η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ.7 του 

άρ.68 του Ν3863.2010 

 

 

 20.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

εκάστοτε οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα με την έκδοση των 

τιμολογίων , θα αποστέλλονται και ονομαστικοί κατάλογοι των εξετασθέντων υπαλλήλων( έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή) στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, τηρώντας το 

ιατρικό απόρρητο και τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η πληρωμή του εκάστοτε συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 και 5 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Στη σύµβαση υ̟ηρεσίας τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:  
α) Πρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής του τµήµατος ̟ου αφορά η ̟ληρωµή ή του συνόλου του 
συµβατικού αντικειµένου. 
β) Τιµολόγιο του Αναδόχου. 
γ) Εξοφλητική α̟όδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστο̟οιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
        Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ου διενεργούν τον έλεγχο και την 
̟ληρωµή, µ̟ορούν να ζητήσουν και ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό.  

  

Εξόφληση τιμήματος  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε είκοσι εννέα (29) ημέρες από την 

ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην 

Υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της 

παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει 

τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας τότε η αναθέτουσα 

αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσμίες αποστολής 

δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου 

πληρωμής και εξόφλησης αυτών» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 
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Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν 

έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά 

περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία (παρ. 4 άρθρο 41
ο
 της από 13.04.2020 Π.Ν.Π). 

Δαπάνες - Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν : 

α) Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 7 άρθρο 375  Ν.4412/2016). 

β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Η κράτηση 

αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')). 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία 

κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της 

παρούσας παραγράφου ( παρ. 6  άρθρο 36  ν. 4412/2016).  

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 

τεύχος Β΄)). 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% για τις παρεχόμενες υπηρεσίες επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 

ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α΄). 

 

 

21. Κήρυξη Οικονομικού φορέα Εκπτώτου - Ποινικές Ρήτρες 

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  

α) Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.3 

της παρούσης.  

β) Εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 

της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και  

γ) Εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.  

Στις ανωτέρω (β) και (γ) περιπτώσεις του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία 

για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης. 

 Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση 

και από τις διατάξεις που την διέπουν ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας, 

καλείται με ειδική όχληση από την αρμόδια Υπηρεσία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή 

τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλιώς κηρύσσεται 

έκπτωτος 

 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 
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α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Ανωτέρα βία: Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, και 

β) ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 5.2.2 Ποινικές Ρήτρες 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 

επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής 

της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν 

αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

 

22. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης εφαρμόζονται 

- οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

- οι σχετικές με την παρούσα διαδικασία εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,  

-οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και της συνημμένης μελέτης,  

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο PORTAL του Δήμου Αθηναίων. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Η υπ’ αριθμ. 1061/24.08.2020 πράξη Οικονομικής Επιτροπής 

2. Η Μελέτη της Δ/νσης  Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

3. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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