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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ  
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                       
Ταχ. ∆/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9 
Ταχ. Κώδικας: 10438 
Πληροφορίες: Αναστάσιος Χουλιαράς                     
Τηλέφωνο: 210-5245828 
Φαξ: 213-2082856 
Email : a.xouliaras@athens.gr 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ’ αριθ. 317/21.03.2022 (Α∆Α: 61ΗΗΩ
– Έγκριση τεύχους ∆ιακήρυξης και Τεχνικών
∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών
ορίων για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου
δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων
Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014
Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας
το άρθρο 20 Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ
891.684,00€ συµπ/νου του δικαιώµατος προαίρεσης

2. Το άρθρο 58 παρ. 1β του Ν. 3852/2010
– Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τους εγκριθέντες µε την ανωτέρω πράξη
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης
 

4. Το Θεσµικό και Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο
σύµβασης άνω των ορίων, όπως αναλυτικά
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     ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 98756/7
                    

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                Βαθµός Ασφαλείας
ΚΑΙΑΠΟΘΗΚΩΝ                 Βαθµός Προτεραιότητας

             Χρόνος διατήρησης
  

                      

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

61ΗΗΩ6Μ-Θ2Φ) Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ιακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών, και ορισµός τριµελούς

Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας
αναδόχου του Υποέργου «Αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
στον ∆ήµο Αθηναίων», στο πλαίσιο της Πράξης "Αξιοποίηση

για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό
Αττική 2014-2020'' και τον Άξονα Προτεραιότητας ''Προώθηση
της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων - ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής

ανατιθέµενες κατ' αποκλειστικότητα του Ν.4412/2016, συνολικής
δικαιώµατος προαίρεσης και Φ.Π.Α. 24%, 

. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήµατα της σχετικής ∆ιακήρυξης
µέρος της παρούσης. 

Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της διακήρυξης.

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
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98756/7-4-2022 

Βαθµός Ασφαλείας: Αδιαβάθµητο 
Βαθµός Προτεραιότητας: Επείγον 
Χρόνος διατήρησης: Πενταετία 

Οικονοµικής Επιτροπής περί Κατάρτισης Όρων 
ορισµός τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας για 

Πράξης Αξιοποίηση της Κοινωνικής & 
αίων µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο 

Προτεραιότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής 
της Κοινωνικής Συνοχής'', σύµφωνα µε 

συνολικής εκτιµώµενης αξίας 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

σχετικής ∆ιακήρυξης της Ο.Ε., τα οποία 

και εκτέλεση της προκηρυσσόµενης 
διακήρυξης. 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

Ηλεκτρονική Ανοικτή ∆ιαδικασία Σύναψης
Υποέργου «Αξιοποίηση της Κοινωνικής
Αθηναίων», στο πλαίσιο της Πράξης
καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων» 
2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας 
∆ιακρίσεων - ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής
αποκλειστικότητα του Ν.4412/2016, συνολικής
προαίρεσης και Φ.Π.Α. 24% 

 

1. Εκτιµώµενη αξία σύµβασης -Χρηµατοδότηση

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, ανέρχεται
άνευ Φ.Π.Α
Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται στο
Φ.Π.Α.: 209.100,00
Η συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης
891.684,00,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α.  24% (προϋπολογισµός

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης
στα πλαίσια ΤΟΥ Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτ
Αθηναίων. 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί
2022-03-18 Α∆Α ΩΑ2ΑΩ6Μ-ΩΕ6) για
οικονοµικά έτη 2022-2023 και έλαβε α
Εντολών Πληρωµής του ∆ήµου Αθηναίων
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από
Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έργου
Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου
 
2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού

 
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η ανάπτυξη
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας (από φορείς
της επαγγελµατικής ενσωµάτωσης σε επιχειρήσεις
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόλησ
δράσεων στοχεύει άµεσα  στην απασχόληση
πανδηµικής κρίσης COVID-19 αντιµετωπίζουν
ένταξη. Η δράση συµβάλλει στη µείωση της
συνοχής. Απώτερος στόχος της δράσης
πληθυσµού για την αύξηση της κοινωνικής
παρέµβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ
υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα
καθαριότητας σε δεκαοκτώ (18) σχολικές
βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων
Παράρτηµα Ι της σχετικής ∆ιακήρυξης
Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων
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∆ιαδικασία Σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων για την
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας

της Πράξης «Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας
» µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση
της Κοινωνικής Συνοχής», σύµφωνα µε το άρθρο 20 Συµβάσεις

.4412/2016, συνολικής εκτιµώµενης αξίας 891.684,00€ συµπ

Χρηµατοδότηση  

σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 632.400,00€ συµπ/νου Φ.Π Α
Φ.Π.Α.: 510.000,00€ ).

ανέρχεται στο ποσό των 259.284,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% (
.: 209.100,00€ ).

αξία της σύµβασης συµπ/νου δικαιώµατος προαίρεσης ανέρχεται
Π Α.  24% (προϋπολογισµός άνευ Φ.Π.Α.: 719.100,00€). 

παρούσας σύµβασης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 / Π.∆.Ε. Μ.I.S. 5165209  σε συνέχεια της

λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α.: 6473.039 σχετική
οικονοµικού έτους 2022 και τον αντίστοιχο του οικονοµικού έτους

έχει εκδοθεί η απόφαση µε αρ. πρωτ.77100/18.03.2022 (Α∆ΑΜ
ΩΕ6) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης

και έλαβε α/α 000542 καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων
∆ήµου Αθηναίων. 

χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
ενάριθ Έργου: 2022ΕΠ08510017 της Πράξης µε τίτλο «Αξιοποίηση
για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων» και κωδικό

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020», στο πλαίσιο της εγκεκριµένης
Ανάπτυξης του ∆ήµου Αθηναίων. 

φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

είναι η ανάπτυξη κι εφαρµογή υπηρεσιών και δράσεων
επιχειρηµατικότητας από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας

ενσωµάτωσης σε επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας
στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού

στην απασχόληση περιθωριοποιηµένων πολιτών που λόγω
αντιµετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση θέσης εργασίας

στη µείωση της φτώχειας και των διακρίσεων αλλά και στην
της δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων
της κοινωνικής αξίας της εν λόγω υπηρεσίας. Η δράση θα υλοποιηθεί

Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Αθηναίων και θα αφορά σε εκπαιδευτικές
Αρχής Ειδικότερα, το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι

σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
διοικητικών ορίων των περιοχών παρέµβασης ΟΧΕ Αθήνα

∆ιακήρυξης. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 90911200-8  Υπηρεσίες καθαρισµού
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ορίων για την ανάδειξη αναδόχου του 
για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο 
Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-
και Καταπολέµηση της Φτώχειας και 

άρθρο Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ' 
συµπ/νου του δικαιώµατος 

συµπ νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισµός 
€ ). 

Φ Π Α. 24% (προϋπολογισµός άνευ 
€ ). 

προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 

µείο και από εθνικούς πόρους 
συνέχεια της πρόσκλησης ΕΑΤΑ31. 

σχετική πίστωση του τακτικού 
οικονοµικού έτους  2023 του ∆ήµου 

.77100/18.03.2022 (Α∆ΑΜ: 22REQ010232402 
έγκριση δέσµευσης πίστωσης για τα 

µητρώο δεσµεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (Συλλογική 
τίτλο Αξιοποίηση της Κοινωνικής και 

και κωδικό ΟΠΣ 5165209, η οποία 
πλαίσιο της εγκεκριµένης Στρατηγικής 

και δράσεων για την προώθηση της 
Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Ν.4430/2016) και 

αλληλέγγυας οικονοµίας, προκειµένου να 
οµάδων του πληθυσµού. Η υλοποίηση των 

πολιτών που λόγω και της τρέχουσας 
θέσης εργασίας και την κοινωνική τους 

αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής 
απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών οµάδων του 

δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχή 
αφορά σε εκπαιδευτικές υποδοµές µε 

σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίες 

ΟΧΕ Αθήνα 2020, σύµφωνα µε το 
κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του 

καθαρισµού κτιρίων. Η δράση θα 
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υλοποιηθεί στην περιοχή παρέµβασης
εκπαιδευτικές  υποδοµές µε υπόδειξη της

Α/Α ΜΟΝΑ∆Α 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

1 51ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ

2 32ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

3 14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΑ 70 

4 72ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ

5 87ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΦΕΩΣ 58 & ΑΧΝΙΑ∆ΩΝ

6 20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

7 50ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

8 99ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 11 

9 53ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΡΣΟΥ 26 & ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ

10 2ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΑ 70 

11 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ

12 42ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟ∆Α

13 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΙΛΕΩΣ 37-41

14 2ο ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΧΕΥ∆ΕΝ & ΑΧΑΡΝΩΝ

15 63ο ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΟΡΦΕΩΣ 93 

16 63ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ
93 

17 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ
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παρέµβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Αθηναίων
υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναφέρονται παρακάτω

 ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 40 1.382 τ.µ.  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 55 439,52 τ.µ. ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ 

2.088 τ.µ. (ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ & ΑΚΤΑΙΟΥ 2 2.394 τ.µ. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 48ο

ΟΡΦΕΩΣ 58 & ΑΧΝΙΑ∆ΩΝ 1.666 τ.µ.  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 8 1.290 τ.µ. ΚΑΙ 
420τ.µ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 101 2.463 τ.µ.  

1.398,74 τ.µ.  

ΤΑΡΣΟΥ 26 & ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 1.000 τ.µ./ 
70τ.µ. 
ΥΠΟΓΕΙΟ 

(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

641,94 τ.µ.  

ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1.853 τ.µ./ 

 200τ.µ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 6ο

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟ∆Α 12 700 τ.µ.  

41 9.244τ.µ./ 

2200 τ.µ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 4ο

ΧΕΥ∆ΕΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 2.117τ.µ.  

4.834 τ.µ. + 
406τ.µ. 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ
ΗΣ 
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ 
240 τ.µ. 
ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΟΙ ∆ΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ 

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 52 & ΟΡΦΕΩΣ 

ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3 4.390 τ.µ. ΟΙ ∆ΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ 
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∆ήµου Αθηναίων και θα αφορά σε 
αναφέρονται παρακάτω: 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ) 

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ (∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ) 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 6ο ΓΕΛ ΕΣΠ) 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 4ο ΣΕΚ)  

ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
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Το οικονοµικό αντικείµενο συµπ/νου του

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ σε € 
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜ
ΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
(όπως περιγράφονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές) 

30.000,00 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

Η συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης
891.684,00,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α.  24% (προϋπολογισµός
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού
ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβαση

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και

α% ρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β )́ «Ρυ% θμιση ειδικο% τερων θεμα% των λειτουργι%ας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε  δεκαεπτά
χρονικής παράτασης κατά επτά (7) µήνες

 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την
βάσει τιµής, εφόσον είναι σύµφωνη µε τις
τους όρους της ∆ιακήρυξης. 
 

3. Είδος διαδικασίας – Τόπος και Χρόνος
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε την
της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
πέντε (35) ηµερών από την ηµεροµηνία
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης υποβολής
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Ε.Ε. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

συµπ νου του δικαιώµατος προαίρεσης της σύµβασης αναλύεται

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

σε € χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24%

17 510.000,00 122.400,00

6,97 209.100,00 50.184,00

24 719.100,00 172.584,00

αξία της σύµβασης συµπ/νου δικαιώµατος προαίρεσης ανέρχεται
Π Α.  24% (προϋπολογισµός άνευ Φ.Π.Α.: 719.100,00€). 

φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και

α% ρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β )́ «Ρυ% θμιση ειδικο% τερων θεμα% των λειτουργι%ας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

ορίζεται σε  δεκαεπτά (17) µήνες από την ανάρτησή της στο
επτά µήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης

κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, την παρούσα Συγγραφή

Τόπος και Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας 
πραγµατοποιηθεί µε την ανοικτή διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 27 του

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
 www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από το χρονικό

ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιηµένου Εντύπου
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

λήξης υποβολής προσφορών καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί

ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ 07/04/2022
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σύµβασης αναλύεται ως κατωτέρω: 

ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ σε € µε 
ΦΠΑ 

122.400,00 632.400,00 

50.184,00 259.284,00 

172.584,00 891.684,00 

προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 

περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, και 

ς ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το 

α% ρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β )́ «Ρυ% θμιση ειδικο% τερων θεμα% των λειτουργι%ας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».  

ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε δυνατότητα 
δικαιώµατος προαίρεσης. 

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και 

άρθρου 27 του ν. 4412/16, µε χρήση 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
το χρονικό διάστηµα των τριάντα 

Τυποποιηµένου Εντύπου Προκήρυξης στην 

πίνακα που ακολουθεί: 

07/04/2022     
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ Ε

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει
από όλους τους οικονοµικούς φορείς
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (Άρθρο

4. Παροχή διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού µέσω
τις αρµόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας
για την παραλαβή των προσφορών, σύµφωνα

5.  ∆ηµοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη
Προκήρυξη υπό τη µορφή Τυποποιηµένου
µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην

Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
∆ιαδικτυακή πύλη www

του Ε.Σ.Η ∆Η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 159043

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/04/2022 , 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 12/05/2022 , ΩΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 12/04/2022

καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9  της ΥΑ 56902/215 “

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ

προσφορών θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Σ µέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως και

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016).  

διευκρινίσεων υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται

διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov
Αναθέτουσας Αρχής το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την

προσφορών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.5 της

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Τυποποιηµένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης

δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

εθνικό επίπεδο  
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www.promitheus.gov.gr 
του Ε Σ.Η.∆Η.Σ. 

159043  

 ΩΡΑ 10:00   

, ΩΡΑ  12:00 

12/04/2022  

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το 

ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
Σ Η ∆Η.Σ.)” και στα άρθρα 36 & 37 του 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
gov.gr/του ως άνω  Συστήµατος, 

∆ιακήρυξη ως και τα Παραρτήµατά της, που 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε 
είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 

έκταση και το είδος της συµµετοχής 
µέλους της ένωσης, καθώς και ο 

Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο δέκα (10) 
και απαντώνται αντίστοιχα στον 

gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. από 
πριν από την προθεσµία που ορίζεται 

παράγραφο 1.5 της διακήρυξης. 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
διαδικασίας σύναψης σύµβασης θα αποσταλεί 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Η Προκήρυξη - Απόφαση ∆ηµάρχου
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.
 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης
σύµφωνα µε την οποία καταληκτική ηµεροµηνία
καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus
Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
 
6.   ∆ικαίωµα και Προϋποθέσεις συµµετοχής
6.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα

Στον βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα
την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν
των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
 

2. Ενώσεις οικονοµικών φορέων: Οικονοµικός
παρούσα σύµβαση οι ενώσεις οικονοµικών
είναι αποκλειστικά µεταξύ των φορέων
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή
από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να
σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτή
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
3. Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής
οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι
προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν
 
7. Εγγυήσεις 
7.1 Εγγύηση συµµετοχής  
Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία
7.2       Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
                                                           
1
 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής 

τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

∆ηµάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην

του Ν. 3861/2010. 

παρούσας ∆ιακήρυξης, ενοποιηµένο µε την ανωτέρω  Προκήρυξη
καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η Σ
promitheus.gov.gr, όπου θα λάβει Συστηµικό Αριθµό

URL): http://www.cityofathens.gr/ στην διαδροµή
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Προϋποθέσεις συµµετοχής 
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά

οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση

Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού
Συµφωνίας, καθώς και  

εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων

καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σηµειώσεις
της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από

αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν

υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης1. 

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε
ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών

των φορέων του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.4412/2016. Οι ενώσ
νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή

οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον
λή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση

προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης

πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  
φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος

κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της

συµµετοχής - Οψιγενείς µεταβολές: Αν επέλθουν µεταβολές
είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα µε το Ε.Ε.Ε.Σ., µέχρι τη σύναψη

ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά (άρθρο

παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής

σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιµώµενης αξίας

Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από 

συμβάσεων της ΕΕ». 
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θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

Προκήρυξη - Απόφαση ∆ηµάρχου, 
12/05/2022 και ώρα12:00, θα 

Η Μ ∆Η.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη 
Συστηµικό Αριθµό και στην ιστοσελίδα της 

διαδροµή: ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
εγκατεστηµένα σε: 

που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 

παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 
δηµοσίων συµβάσεων. 

ικές σηµειώσεις του σχετικού µε 
συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η 
υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς 

ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν 

µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Στην 
και των προσωρινών συµπράξεων, θα 

Οι ενώσεις δεν απαιτείται να 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει 

νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της 
της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην 

το είδος της συµµετοχής του 
µέλους της ένωσης, καθώς και ο 

επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
µέχρι τη σύναψη της σύµβασης, οι 

ικά άρθρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016). 

απαιτείται εγγύηση συµµετοχής. 

εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός 

Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

δικαιώµατος προαίρεσης και ΦΠΑ
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής
συµβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης

8. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήµατος

Πληροφορίες,  καθώς και διευκρινίσεις
ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα ∆ιαδικασιών
Αποθηκών του ∆ήµου Αθηναίων, Κων
a.xouliaras@athens.gr και t.dimosion.symvaseon@athens.gr
ώρες. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά
ενδιαφερόµενοι από τη ∆/νση Κοινωνικής
∆ιακρίσεων, email: t.pol.is.ant.diakriseon@athens.gr
5210701, email: g.mpoyri@athens.gr, κατά

 
Για ό,τι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι σχετικές
αναφέρεται αναλυτικά, ισχύουν οι σχετικοί
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

και ΦΠΑ και κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος

της σύµβασης προσαυξηµένο κατά εξήντα (60) ηµέρες. 

στα έγγραφα της Σύµβασης 
α βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης

ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της

ως άνω συστήµατος. 

και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης
Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων  Συµβάσεων της

Αθηναίων Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κ. Αναστάσιος
t.dimosion.symvaseon@athens.gr – τηλ:  210-5245828, κατά τις

σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τµήµα Πολιτικών Ισότητας

t.pol.is.ant.diakriseon@athens.gr, πληροφορίες: Γεωργία Μπούρη
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα
ισχύουν οι σχετικοί όροι της ∆ιακήρυξης. 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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την υπογραφή της σύµβασης. 
να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον µε τον 

σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 

διακήρυξης, µπορούν να λάβουν οι 
σεων της ∆/νσης Προµηθειών & 

Αναστάσιος Χουλιαράς, e-mail:  
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 

διακήρυξης, µπορούν να λάβουν οι 
Πολιτικών Ισότητας και Αντιµετώπισης  

Γεωργία Μπούρη, τηλ. 210-5210634, 210-

στην παρούσα, καθώς και για ό,τι δεν 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 ‘’ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ’’

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘’ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ’’ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5165209 ΣΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΑΤΤΙΚΗ 2014

‘’ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ –

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 632.400,00

                                                    (510.000.00

Δικαίωμα προαίρεσης:           259.284,00

                                                    (209.

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης συμπ/νου δικαιώματος προαίρεσης

                         891.684,00,00€ 

CPV 90911200

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ’’,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘’ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ’’ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5165209 ΣΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020’’ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

‘’ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ 

– ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 20 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ν.4412/2016 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

: 632.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 

(510.000.00€ άνευ Φ.Π.Α.) 

:           259.284,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 

(209.100,00€ άνευ Φ.Π.Α.) 

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης συμπ/νου δικαιώματος προαίρεσης

€ Φ.Π.Α. 24% (719.100,00€ άνευ Φ.Π.Α.)

90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘’ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ’’ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5165209 ΣΤΟ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 

Ταx/κή δ/νση 

Πόλη 

Χώρα 

Κωδικός ΝUTS 

Τηλέφωνο 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Αρμόδιος για πληροφορίες 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αθηναίων μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

(Υποτομέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α’ Βαθμού). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. Εφαρμοστέο δίκ

Ν.4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  

μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 

και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr   του ΟΠΣ ΕΣΗΔ

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (

της Αναθέτουσας Αρχής http://www

 

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα υλοποίησης της παρούσας σύμβασης

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης  Διακρίσεων

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

Πληροφορίες: Γεωργία Μπούρη, τηλ. 210
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090025537 

 1007.Ε84501.00002 

ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

ΑΘΗΝΑ, T.K. 104 38 

ΕΛΛΑΔΑ 

GR 300 – EL 303 

210-5242828 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.cityofathens.gr 

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών 

• Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

        t.dimosion.symvaseon@athens.gr 

• Αναστάσιος Χουλιαράς 

a.xouliaras@athens.gr 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αθηναίων μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. Εφαρμοστέο δίκ

Ν.4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  

μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 

και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.

www.cityofathens.gr 

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα υλοποίησης της παρούσας σύμβασης 

Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης  Διακρίσεων 

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

Πληροφορίες: Γεωργία Μπούρη, τηλ. 210-5210634, 210-5210701, email: g.mpoyri@athens
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Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  

 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αθηναίων μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι ο 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 

και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

.gov.gr και β) την ιστοσελίδα 

athens.gr 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότη

1.2.1 Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην 

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1.2.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς 

πόρους στα πλαίσια ΤΟΥ Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014

ΕΑΤΑ31. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 6473.039 σχετική πίστωση του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και τον αντίστοιχο του οικονομικού έτους  2023 του Δήμου 

Αθηναίων. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφασ

2022-03-18 ΑΔΑ ΩΑ2ΑΩ6Μ-ΩΕ6) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά 

έτη 2022-2023 και έλαβε α/α 000542 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών 

Πληρωμής του Δήμου Αθηναίων. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική 

Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έργου: 2022ΕΠ08510017 της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις

έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικο

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάπτυξη κι εφαρμογή υπηρεσιών και δράσεων για την προώθηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας (από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν.4430/2016) και 

της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Η υλοποίηση των 

δράσεων στοχεύει άμεσα  στην απασχόληση περιθωριοποιημένων πολι

πανδημικής κρίσης COVID-19 αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση θέσης εργασίας και την κοινωνική τους 

ένταξη. Η δράση συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και των διακρίσεων αλλά και στην ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών 

ομάδων του πληθυσμού για την αύξηση της κοινωνικής αξίας της εν λόγω υπηρεσίας. Η δράση θα υλοποιηθεί 

στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων και θα αφορά σ

υποδομές με υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε δεκαοκτώ (18) 

σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες βρίσκονται εντός των

ορίων των περιοχών παρέμβασης ΟΧΕ Αθήνα 2020, σύμφωνα με το Παράρτηνμα Ι της παρούσας Διακήρυξης. 

Δεδομένης:  

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Χρηματοδότηση 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από το χρονικό διάστημα των

από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς 

πόρους στα πλαίσια ΤΟΥ Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 / Π.Δ.Ε. Μ.I.S. 5165209  σε συνέχεια της πρόσκλησης 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 6473.039 σχετική πίστωση του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και τον αντίστοιχο του οικονομικού έτους  2023 του Δήμου 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.77100/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22

ΩΕ6) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά 

2023 και έλαβε α/α 000542 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική 

Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έργου: 2022ΕΠ08510017 της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων» και κωδικό ΟΠΣ 5165209, η οποία 

έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων. 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

είναι η ανάπτυξη κι εφαρμογή υπηρεσιών και δράσεων για την προώθηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας (από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν.4430/2016) και 

ματικής ενσωμάτωσης σε επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Η υλοποίηση των 

δράσεων στοχεύει άμεσα  στην απασχόληση περιθωριοποιημένων πολιτών που λόγω και της τρέχουσας 

19 αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση θέσης εργασίας και την κοινωνική τους 

ένταξη. Η δράση συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και των διακρίσεων αλλά και στην ενίσχυση της 

στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών 

ομάδων του πληθυσμού για την αύξηση της κοινωνικής αξίας της εν λόγω υπηρεσίας. Η δράση θα υλοποιηθεί 

στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων και θα αφορά σ

υποδομές με υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε δεκαοκτώ (18) 

σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες βρίσκονται εντός των

ορίων των περιοχών παρέμβασης ΟΧΕ Αθήνα 2020, σύμφωνα με το Παράρτηνμα Ι της παρούσας Διακήρυξης. 
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

ύστερα από το χρονικό διάστημα των τριάντα 

από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς 

. 5165209  σε συνέχεια της πρόσκλησης 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 6473.039 σχετική πίστωση του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και τον αντίστοιχο του οικονομικού έτους  2023 του Δήμου 

η με αρ. πρωτ.77100/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010232402 

ΩΕ6) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά 

2023 και έλαβε α/α 000542 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική 

Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έργου: 2022ΕΠ08510017 της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση της Κοινωνικής και 

καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων» και κωδικό ΟΠΣ 5165209, η οποία 

2020», στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής 

νομικού αντικειμένου της σύμβασης  

είναι η ανάπτυξη κι εφαρμογή υπηρεσιών και δράσεων για την προώθηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας (από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν.4430/2016) και 

ματικής ενσωμάτωσης σε επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Η υλοποίηση των 

τών που λόγω και της τρέχουσας 

19 αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση θέσης εργασίας και την κοινωνική τους 

ένταξη. Η δράση συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και των διακρίσεων αλλά και στην ενίσχυση της 

στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών 

ομάδων του πληθυσμού για την αύξηση της κοινωνικής αξίας της εν λόγω υπηρεσίας. Η δράση θα υλοποιηθεί 

στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων και θα αφορά σε εκπαιδευτικές 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε δεκαοκτώ (18) 

σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών 

ορίων των περιοχών παρέμβασης ΟΧΕ Αθήνα 2020, σύμφωνα με το Παράρτηνμα Ι της παρούσας Διακήρυξης.  





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

α) της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής όχι μόνον των μαθητών/

ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο

ανωτέρω ιδίως σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύμανση κτηρίων όπου στεγάζονται οι σχολικές 

μονάδες με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως τουαλέτες, γυμνα

προαύλιοι χώροι) και για την αμελλητί μέριμνα για αποκομιδή απορριμμάτων. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/ 

οικ.8000/16.03.2020), καθώς  και  

β) της υλοποίησης της δράσης που αφορά στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης και η οποία στοχεύει άμεσα  στην απασχόληση περιθωριοποιημένων πολιτών 

που λόγω και της τρέχουσας πανδημικής κρίσης COVID

εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη, 

η παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης θα γίνει με υποψήφιους αναδόχους της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 με απώτερο στόχο τη δημιουργία ικανών συνθηκών 

ώστε να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην πόλη τ

Για την ορθή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι ενδιαφερόμενες Κοι

τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μέλη, τα οποία θα απασχολούνται οκτώ 

Παρασκευή, ήτοι ένα (1) άτομο ανά 

αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Η Πράξη  περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο που θα υλοποιηθεί μέσω εξωτερικού ανάδοχο. Η επιλογή του Αναδόχου 

θα υλοποιηθεί με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό (σύ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) : 90911200-8  Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

Η δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής 

αφορά σε εκπαιδευτικές  υποδομές με υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Α/Α ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

1 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 40

2 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

3 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΑ 70 

4 72ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ & ΑΚΤΑΙΟΥ 2

5 87ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΦΕΩΣ 58 & ΑΧΝΙΑΔΩΝ

6 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 8

7 50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 101

8 99ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 11 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

α) της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής όχι μόνον των μαθητών/-τριών αλλά και των εκπαιδευτικών, 

ίσιμη περίοδο, καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την σχολαστική τήρηση των 

,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύμανση κτηρίων όπου στεγάζονται οι σχολικές 

μονάδες με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως τουαλέτες, γυμνα

προαύλιοι χώροι) και για την αμελλητί μέριμνα για αποκομιδή απορριμμάτων. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/ 

β) της υλοποίησης της δράσης που αφορά στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και 

γγελματικής ενσωμάτωσης και η οποία στοχεύει άμεσα  στην απασχόληση περιθωριοποιημένων πολιτών 

που λόγω και της τρέχουσας πανδημικής κρίσης COVID-19 αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση θέσης 

εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη,  

αψης δημόσιας σύμβασης θα γίνει με υποψήφιους αναδόχους της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 με απώτερο στόχο τη δημιουργία ικανών συνθηκών 

ώστε να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην πόλη τ

Για την ορθή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι ενδιαφερόμενες Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης θα πρέπει να διαθέτουν 

τα οποία θα απασχολούνται οκτώ (8) ώρες ημερησίως

Παρασκευή, ήτοι ένα (1) άτομο ανά σχολική μονάδα, με δικά τους υλικά καθαριότητας, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Η Πράξη  περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο που θα υλοποιηθεί μέσω εξωτερικού ανάδοχο. Η επιλογή του Αναδόχου 

θα υλοποιηθεί με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό (σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως ισχύει). 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 

Η δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων και θα 

υποδομές με υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναφέρονται παρακάτω:

 ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 40 1.382 τ.μ.  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 55 439,52 τ.μ. ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ 

2.088 τ.μ. (ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ)

ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ & ΑΚΤΑΙΟΥ 2 2.394 τ.μ. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ 

ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΜΒΑΔΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 48ο 

ΟΡΦΕΩΣ 58 & ΑΧΝΙΑΔΩΝ 1.666 τ.μ.  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 8 1.290 τ.μ. 

ΚΑΙ 420τ.μ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 101 2.463 τ.μ.  

1.398,74  
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τριών αλλά και των εκπαιδευτικών, 

καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την σχολαστική τήρηση των 

,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύμανση κτηρίων όπου στεγάζονται οι σχολικές 

μονάδες με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως τουαλέτες, γυμναστήρια, διάδρομοι και 

προαύλιοι χώροι) και για την αμελλητί μέριμνα για αποκομιδή απορριμμάτων. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/ 

β) της υλοποίησης της δράσης που αφορά στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και 

γγελματικής ενσωμάτωσης και η οποία στοχεύει άμεσα  στην απασχόληση περιθωριοποιημένων πολιτών 

19 αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση θέσης 

αψης δημόσιας σύμβασης θα γίνει με υποψήφιους αναδόχους της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 με απώτερο στόχο τη δημιουργία ικανών συνθηκών 

ώστε να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην πόλη της Αθήνας. 

Ένταξης θα πρέπει να διαθέτουν 

ώρες ημερησίως, από Δευτέρα έως και 

σχολική μονάδα, με δικά τους υλικά καθαριότητας, σύμφωνα με τα 

Η Πράξη  περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο που θα υλοποιηθεί μέσω εξωτερικού ανάδοχο. Η επιλογή του Αναδόχου 

μφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως ισχύει).  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων και θα 

υποδομές με υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναφέρονται παρακάτω: 

(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ) 

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ 

ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΜΒΑΔΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

9 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΡΣΟΥ 26 & 

ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ

10 2ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΑ 70 

11 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ

12 42ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 12

13 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΙΛΕΩΣ 37-41

14 2ο ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΧΕΥΔΕΝ & ΑΧΑΡΝΩΝ

15 63ο ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΟΡΦΕΩΣ 93 

16 63ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 52 & 

ΟΡΦΕΩΣ 93 

17 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3

 

Το οικονομικό αντικείμενο συμπ/νου του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης αναλύεται ως κατωτέρω:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
σε € 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ

ΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
(όπως περιγράφονται 

στις τεχνικές 

προδιαγραφές) 

30.000,00 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

τ.μ. 

ΤΑΡΣΟΥ 26 & 

ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 

1.000 τ.μ./ 

70τ.μ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ)

641,94 τ.μ.  

ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1.853 τ.μ./ 

 200τ.μ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 6ο ΓΕΛ ΕΣΠ)

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 12 700 τ.μ.  

41 9.244τ.μ./ 

2200 τ.μ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 4ο ΣΕΚ) 

ΧΕΥΔΕΝ & ΑΧΑΡΝΩΝ 2.117τ.μ.  

 4.834 τ.μ. + 

406τ.μ. 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ

ΗΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕ

Ο 240 τ.μ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ 

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 52 & 

 

ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3 4.390 τ.μ. ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ 

Το οικονομικό αντικείμενο συμπ/νου του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης αναλύεται ως κατωτέρω:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ σε 

€ χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24%

17 510.000,00 122.400,00
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(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ) 

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 6ο ΓΕΛ ΕΣΠ) 

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 4ο ΣΕΚ)  

ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το οικονομικό αντικείμενο συμπ/νου του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης αναλύεται ως κατωτέρω: 

ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ σε € με ΦΠΑ 

122.400,00 632.400,00 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 632.400,00

άνευ Φ.Π.Α.: 510.000,00€ ). 

Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 259.284,00

Φ.Π.Α.: 209.100,00€ ). 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπ/νου δικαιώματος προαίρεσης
891.684,00,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.  24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.

Κριτήριο ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προ

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 
1.3.2 Διάρκεια σύμβασης – Δικαίωμα προαίρεσης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  

χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει το 

διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που εκδίδεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

και κοινοποιείται στον ανάδοχο, τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών

επτά (7) επιπλέον μήνες, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης και 

με τους ίδιους όρους εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης.

Στην ως άνω απόφαση θα αναφέρονται 

αντίστοιχο τίμημα, και το οποίο σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης 

της αρχικής σύμβασης, και εφόσον προσκομιστεί η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος π

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16, κυρώσεις 

(κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου κλπ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται απο

περίπτωση ο παρών όρος δεν θεμελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύμβασης για παράταση της αρχικής 

διάρκειάς της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο 

παρούσας διακήρυξης. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

6,97 209.100,00 50.184,00

24 719.100,00 172.584,00

ανέρχεται στο ποσό των 632.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός 

ανέρχεται στο ποσό των 259.284,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ 

συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπ/νου δικαιώματος προαίρεσης
συμπ/νου Φ.Π.Α.  24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 719.100,00€). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προ

Δικαίωμα προαίρεσης 

ορίζεται σε  δεκαεπτά (17) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα 

χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης, προκειμένου να παρατείνει τη 

διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που εκδίδεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη αυτής, για 

νες, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης και 

με τους ίδιους όρους εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης. 

Στην ως άνω απόφαση θα αναφέρονται το αντικείμενο της υπηρεσίας, η ποσότητα, η προθεσμία άσκησης και το 

τίμημα, και το οποίο σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης 

της αρχικής σύμβασης, και εφόσον προσκομιστεί η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος π

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16, κυρώσεις 

(κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου κλπ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της Αρχής.  Σε καμία 

περίπτωση ο παρών όρος δεν θεμελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύμβασης για παράταση της αρχικής 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
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50.184,00 259.284,00 

172.584,00 891.684,00 

συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός 

συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ 

συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπ/νου δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα 

χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης.  

, προκειμένου να παρατείνει τη 

διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που εκδίδεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

πριν από τη λήξη αυτής, για 

νες, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης και 

το αντικείμενο της υπηρεσίας, η ποσότητα, η προθεσμία άσκησης και το 

τίμημα, και το οποίο σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης 

της αρχικής σύμβασης, και εφόσον προσκομιστεί η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16, κυρώσεις 

(κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου κλπ). 

κλειστικά στη βούληση της Αρχής.  Σε καμία 

περίπτωση ο παρών όρος δεν θεμελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύμβασης για παράταση της αρχικής 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

- του ν. 4430/2016 (Α΄205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- του ν. 4912/2022 (Α΄59) «Ενιαία Α

Δικαιοσύνης», 

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 

πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικ

διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

337, 

- του Ν.4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 

Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρω

- του ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 

- του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευ

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθ

-  του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο 

- του ν. 4555/2018 (Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής αυτοδιοίκησης 

της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής 

Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και τ

για την προγραμματική περίοδο 2014

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες 

» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση σ

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 

πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικ

διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 

Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις,

«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.,

«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

νονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37, 

Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»,

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής αυτοδιοίκησης 

Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπ

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες 

ρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 

πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

» και ιδίως των άρθρων 324-

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις, 

και ιδίως των άρθρων 85 επ., 

«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

νονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

ρου 37,  

Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 

πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις», 

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

 119, 

ην εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

- του άρθρου 68 του ν.3863/2010 «

εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6

όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23
τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”,

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας», 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

άρθρων 7 και 13 έως 15,  

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,

- του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

- της Υ.Α. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β΄), Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λει

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης», 

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβ

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020)
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44),

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020)

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίω

- της υπ’ αριθμ. 81381/30555 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3812/28.11.2016, τ.Β΄) 

«Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων Αττικής

ισχύει, 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φ

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω, 

- το υπ’ αριθμ. 26976/11-03-2022/ΕΥΚΕ 402 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα 

«Διατύπωση γνώμης σχετικά με την πράξ

Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων»

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

68 του ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 

» (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Πρόγραμμα Καλλικράτης”, 

(Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), 

όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23
τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”, 

«Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

«Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,

Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

της Υ.Α. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β΄), Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

της υπ’ αριθμ. 81381/30555 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3812/28.11.2016, τ.Β΄) 

«Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και 

των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φ

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

2022/ΕΥΚΕ 402 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα 

Διατύπωση γνώμης σχετικά με την πράξη με τίτλο «Αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων» 
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Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 

2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

(Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), 

όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, 
τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 

«Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

«Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 

Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

τουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

«Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

της υπ’ αριθμ. 81381/30555 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3812/28.11.2016, τ.Β΄) 

», όπως τροποποιήθηκε και 

των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

2022/ΕΥΚΕ 402 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα 

η με τίτλο «Αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

- της με αριθμ. 1221/ΕΦΔ 155/15.03.2022 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αξιοποίηση της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας σ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014

- της υπ' αρ. πρωτ. 1267/ΕΦΔ 162/18.03.2022

Δήμου Αθηναίων, με την οποία διατυπώνεται η Θετική

δημοπράτησης της παρούσας σύμβασης,

- του με αρ. πρωτ. 75221/16.03.2022 πρωτογενούς αιτήματος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων, με ΑΔΑΜ: 22

- της υπ’ αρ. 77100/18.03.2022 απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης 

συνολικού ποσού των 891.684,00,00

719.100,00,00€ + ΦΠΑ: 172.584,00

-  με α/α 000542 του μητρώου δέσμευσης που θα βαρύνε

2022 και 2023, την διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού ως εξής:

α) ποσό 200.000,00€ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 6473.039 Φ.15/Δ.21

Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δή

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Αττική 2014

καταχώρηση στα μητρώα δεσμεύσεων με α/α 

β) ποσό  691.684,00€ που θα βαρύνει τον Κ.Α. Κ.Α. 6473.039 Φ.15/Δ.21
Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων με κωδικό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Αττική 2014

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορώ

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών

τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, 

Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών θα ορισθούν στην προβλεπόμενη, βάσει του 

58 παρ.1β του Ν.3852/2010, Προκήρυξη 

 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: 

http://www.promitheus.gov.gr/, μετά την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα 

αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

της με αριθμ. 1221/ΕΦΔ 155/15.03.2022 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αξιοποίηση της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων» και κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», 

1267/ΕΦΔ 162/18.03.2022 απόφασης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) 

Δήμου Αθηναίων, με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη για το υποβλ

δημοπράτησης της παρούσας σύμβασης, 

του με αρ. πρωτ. 75221/16.03.2022 πρωτογενούς αιτήματος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων, με ΑΔΑΜ: 22REQ010232273 2022

77100/18.03.2022 απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης 

των 891.684,00,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

ΦΠΑ: 172.584,00€), 

με α/α 000542 του μητρώου δέσμευσης που θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου των οικ. ετών 

2022 και 2023, την διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού ως εξής: 

που θα βαρύνει τον Κ.Α. 6473.039 Φ.15/Δ.21 «Αξιοποίηση της Κοινωνικής & 

Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων με κωδικό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Αττική 2014-2020» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2022 με 

καταχώρηση στα μητρώα δεσμεύσεων με α/α 000542 και 

που θα βαρύνει τον Κ.Α. Κ.Α. 6473.039 Φ.15/Δ.21  «Αξιοποίηση της Κοινωνικής & 

Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων με κωδικό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Αττική 2014-2020»  του προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους 2023 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες, 

τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του 

Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών θα ορισθούν στην προβλεπόμενη, βάσει του 

Προκήρυξη - Απόφαση Δημάρχου. 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών 

ην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: 

μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα 

αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
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της με αριθμ. 1221/ΕΦΔ 155/15.03.2022 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αξιοποίηση της Κοινωνικής και 

τον Δήμο Αθηναίων» και κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο 

απόφασης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) – ΕΑΤΑ 

Γνώμη για το υποβληθέν σχέδιο του τεύχους 

του με αρ. πρωτ. 75221/16.03.2022 πρωτογενούς αιτήματος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

010232273 2022-03-18, 

77100/18.03.2022 απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

ι τους προϋπολογισμούς του Δήμου των οικ. ετών 

Αξιοποίηση της Κοινωνικής & 

μο Αθηναίων με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5165209 στο 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2022 με 

Αξιοποίηση της Κοινωνικής & 

Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5165209 στο 

του προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους 2023  

ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με 

ηλεκτρονικής αποστολής του 

Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών θα ορισθούν στην προβλεπόμενη, βάσει του άρθρου 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών 

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: 

παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η 

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα 

αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

Η Προκήρυξη - Απόφαση Δημάρχου (

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ενοποιημένο με τη

σύμφωνα με την οποία καταληκτική ημερομηνία παρα

12:00, θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.

διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): 

 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ►

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

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

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανά

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
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Απόφαση Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

ς παρούσας Διακήρυξης, ενοποιημένο με την ανωτέρω  Προκήρυξη 

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12

θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.

διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα λάβει Συστημικό Αριθμό και 

στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): http://www.cityofathens.gr/

► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

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

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανά

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
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) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

Προκήρυξη - Απόφαση Δημάρχου, 

λαβής των προσφορών είναι η 12η/05/2022 και ώρα 

θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη 

, όπου θα λάβει Συστημικό Αριθμό και 

http://www.cityofathens.gr/ στην διαδρομή: 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολ

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Η διαδικασία επικοινωνίας2, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος 

κατά περίπτωση, με:  

Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα μέσω της ηλεκτρονικής περιοχής και 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασ

Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στην ηλεκτρονική περιοχή και ιδίως στα 

συνημμένα της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης,

Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στην ηλεκτρ

συνημμένα της σχετικής απάντησης (ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά) του οικονομικού φορέα στην 

ηλεκτρονική διαδικασία. Η απάντηση αποτελεί χωριστή σχετική ηλεκτρονική περιοχή για κάθε οικονομικό 

φορέα. Ο σχετικός ηλεκτρονικός χώρος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους: 

� «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –

� «Οικονομική Προσφορά»  

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες 

οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα

επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Υποσυστήματος. 

Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, 

κοινοποίησης ή υποβολής και εάν δεν ορίζε

                                                           

2
  Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

διακήρυξη και τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 

, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος 

Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα μέσω της ηλεκτρονικής περιοχής και 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης,

Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στην ηλεκτρονική περιοχή και ιδίως στα 

συνημμένα της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, 

Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στην ηλεκτρονική περιοχή και ιδίως στα 

συνημμένα της σχετικής απάντησης (ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά) του οικονομικού φορέα στην 

ηλεκτρονική διαδικασία. Η απάντηση αποτελεί χωριστή σχετική ηλεκτρονική περιοχή για κάθε οικονομικό 

ρος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους:  

– Τεχνική Προσφορά»  

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες 

οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη 

επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Υποσυστήματος.  

Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, 

κοινοποίησης ή υποβολής και εάν δεν ορίζεται διαφορετική ώρα στα έγγραφα της σύμβασης 

Υπουργικής Απόφασης Αριθµ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Β΄/08.06.2021)  
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η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

διακήρυξη και τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 

, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος 

Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα μέσω της ηλεκτρονικής περιοχής και 

ίας δημόσιας σύμβασης, 

Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στην ηλεκτρονική περιοχή και ιδίως στα 

ονική περιοχή και ιδίως στα 

συνημμένα της σχετικής απάντησης (ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά) του οικονομικού φορέα στην 

ηλεκτρονική διαδικασία. Η απάντηση αποτελεί χωριστή σχετική ηλεκτρονική περιοχή για κάθε οικονομικό 

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες 

ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη 

Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, 

ται διαφορετική ώρα στα έγγραφα της σύμβασης  
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λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 

όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Ειδικότερα η κοινοποίηση 

πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης. 

Η επιτυχής αποστολή μηνύματος μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» λογίζεται και ως επιτυχής παραλαβή 

του από τον αποδέκτη. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλ

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παρ

άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής παρέχονται 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας και της ανάρτησης αυτών στη σχετική 

ηλεκτρονική περιοχή συνημμένων αυτής, προκειμένου να είναι ελεύθερα προσβάσιμες μέσω της Διαδικτυακής 

Πύλης του Συστήματος. 

 Ουδείς οικονομικός φορέας δύναται να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, παρατείνει την προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν 

γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημ

προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. 

αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής, καθώς και κάθε άλλη σημαντική αλλαγή των 

εγγράφων της σύμβασης), η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να λάβει το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων, 

ούτως ώστε να ενημερωθούν όχι μόνο όσοι έχουν υποβάλει ήδη προσφορά αλλά και λο

οι οποίοι μετά την προαναφερθείσα αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής πιθανόν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία. 
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λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 

όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Ειδικότερα η κοινοποίηση 

μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης. 

Η επιτυχής αποστολή μηνύματος μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» λογίζεται και ως επιτυχής παραλαβή 

τήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

στημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με 

άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής παρέχονται 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας και της ανάρτησης αυτών στη σχετική 

ηλεκτρονική περιοχή συνημμένων αυτής, προκειμένου να είναι ελεύθερα προσβάσιμες μέσω της Διαδικτυακής 

δύναται να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, παρατείνει την προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν 

γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 

έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

ς δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. 

ληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής, καθώς και κάθε άλλη σημαντική αλλαγή των 

εγγράφων της σύμβασης), η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να λάβει το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων, 

ούτως ώστε να ενημερωθούν όχι μόνο όσοι έχουν υποβάλει ήδη προσφορά αλλά και λο

οι οποίοι μετά την προαναφερθείσα αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής πιθανόν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.  
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λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 

όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Ειδικότερα η κοινοποίηση 

μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης. 

Η επιτυχής αποστολή μηνύματος μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» λογίζεται και ως επιτυχής παραλαβή 

τήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 

αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 

ατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 

 

διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

στημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

οχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με 

άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής παρέχονται μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας και της ανάρτησης αυτών στη σχετική 

ηλεκτρονική περιοχή συνημμένων αυτής, προκειμένου να είναι ελεύθερα προσβάσιμες μέσω της Διαδικτυακής 

δύναται να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, παρατείνει την προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 

γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 

τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

ς δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. 

ληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής, καθώς και κάθε άλλη σημαντική αλλαγή των 

εγγράφων της σύμβασης), η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να λάβει το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων, 

ούτως ώστε να ενημερωθούν όχι μόνο όσοι έχουν υποβάλει ήδη προσφορά αλλά και λοιποί οικονομικοί φορείς, 

οι οποίοι μετά την προαναφερθείσα αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής πιθανόν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει καταρχάς να αποστείλει προς την Ε

Έντυπο Διορθωτικής Προκήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν συνεχεία, να 

προβεί στις σχετικές δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα 

μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσο

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)4

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο

4412/2016). 

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 

τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν

τους, μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνον

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

2.1.5.1 Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1. (εγγύηση καλής εκτέλεσης) της παρούσας εκδίδεται από 

πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσ

β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί

τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

                                                           
3
  Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-

διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ
4
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένη

προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπ

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05
454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει καταρχάς να αποστείλει προς την Ε

Έντυπο Διορθωτικής Προκήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν συνεχεία, να 

προβεί στις σχετικές δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο3. 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα

μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσο

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
4. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 

τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή 

τους, μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνον

 

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1. (εγγύηση καλής εκτέλεσης) της παρούσας εκδίδεται από 

ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσ

β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί

τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική 

διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ). 
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένη

προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπ

” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 
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Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει καταρχάς να αποστείλει προς την Ε.Ε.Ε.Ε. το Τυποποιημένο 

Έντυπο Διορθωτικής Προκήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν συνεχεία, να 

αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη 

μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 

σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή 

τους, μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνονται 

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1. (εγγύηση καλής εκτέλεσης) της παρούσας εκδίδεται από 

ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων 

β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική 

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 

προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

ό δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 
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καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής αποτελεί αντίστοιχα το 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Δήμος Αθηναίων συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (

και με τον εφαρμοστικό εθνικό νόμο 4624/2019. 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα 

τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του πα

προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 

διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 

κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ο Δήμος Αθηναίων έχει 

Επικοινωνίας 210 5277519, email:dpo

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

του άρθρου 20  του Ν. 4412/2016, οι φ

και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ

Ν.4430/2016, και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας.

2. Ενώσεις οικονομικών φορέων: Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

παρούσα σύμβαση οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπερι

θα είναι αποκλειστικά μεταξύ των φορέων του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
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ρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

βολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του 

ών και Δανείων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής αποτελεί αντίστοιχα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.  

Προσωπικών Δεδομένων 

Ο Δήμος Αθηναίων συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (

και με τον εφαρμοστικό εθνικό νόμο 4624/2019.  

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα 

τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των 

προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 

διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 

μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται 

Για περισσότερες πληροφορίες ο Δήμος Αθηναίων έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (

dpo@athens.gr, κος Καρανικόλας Νικόλαος. 

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

οχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 20  του Ν. 4412/2016, οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ

Ν.4430/2016, και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας. 

: Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

παρούσα σύμβαση οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

θα είναι αποκλειστικά μεταξύ των φορέων του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
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ρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

βολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

Ο Δήμος Αθηναίων συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679) της ΕΕ 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα 

ρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των 

προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 

διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 

μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται 

ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Τηλ. 

έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις 

ορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τον 

: Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Στην 

λαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

θα είναι αποκλειστικά μεταξύ των φορέων του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
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απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φο

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά,

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3. Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής 

οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν,

προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά (

Ν.4412/2016). 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 

ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι

λόγους: 

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέ

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης

22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα 

των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου

δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής

τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την 

καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 

236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.

νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 3

(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

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, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

ης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές: Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 

οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, οι 

προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά (

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

τοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 

ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέ

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

πολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα 

των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.

2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό 

εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 τη

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την 

καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 

236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, 

νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 3

(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
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τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

ρέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

ης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 

Ε.Ε.Ε.Σ., μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, οι 

προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά (άρθρο 104 παρ.2 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

τοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 

ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:  

, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

πολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα 

), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό 

, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την 

καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 

4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, 

νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 

(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβο

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν.

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 

απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ορίζονται άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 

Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 

κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκ

(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα 

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπω

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απο

Ειδικά, στις περιπτώσεις των δικαιούμενων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία νομικών προσώπων, ήτοι των 

Κοιν.Σ.Π.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο 12 παρ. 9 και 10 Ν.2716/1999), ενώ στις περιπτώσεις των Κοιν.Σ.Επ, τα μέλη της 

Διοικούσας Επιτροπής (άρθρο 20 Ν. 4430/2016).

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

(α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή 

(β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

λήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 

πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

 εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα 

4689/2020 (Α’ 103),  

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης 

Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

ροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 

κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

αταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα 

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Ειδικά, στις περιπτώσεις των δικαιούμενων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία νομικών προσώπων, ήτοι των 

.Σ.Π.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

(άρθρο 12 παρ. 9 και 10 Ν.2716/1999), ενώ στις περιπτώσεις των Κοιν.Σ.Επ, τα μέλη της 

Διοικούσας Επιτροπής (άρθρο 20 Ν. 4430/2016). 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

 

όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

ι αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή 

όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της 

λή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία 

λήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης 

Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

ροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 

κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

λήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 

, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

αταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

φάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Ειδικά, στις περιπτώσεις των δικαιούμενων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία νομικών προσώπων, ήτοι των 

.Σ.Π.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

(άρθρο 12 παρ. 9 και 10 Ν.2716/1999), ενώ στις περιπτώσεις των Κοιν.Σ.Επ, τα μέλη της 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

ι αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  

όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

διακανονισμού. 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7

προσφοράς.  

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας 

σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 

αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

 (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 

τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσ

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 

την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί

άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

ς, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας 

σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

σεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 

αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης

κκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 

τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 

εικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί

άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

σης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

ασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
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του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Οι ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

ς, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

3 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας 

σεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

κκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 

ταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 

εικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και 

άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

σης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

ασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 

εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
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σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσ

κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέ

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην 

παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

σύμβαση καθαριότητος νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 

68 του ν. 3863/2010, ήτοι : 

εάν σε βάρος του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη

υποβολής της προσφοράς, 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

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβ

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους (υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού

αα) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 το

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή 

ββ) εάν σε βάρος του έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης 

παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` 

εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς (

Επισημαίνεται ότι, στις διατάξεις της παρ. 2.α και β του άρθρου 68 ν. 3863/2010 προβλέπεται ότι, οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού καταχωρούνται στο 

αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειώ

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία 

γεγονός.  

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκε

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής
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σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

εάν 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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην 

παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα για την παρούσα 

σύμβαση καθαριότητος νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 

εάν σε βάρος του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη

υποβολής της προσφοράς, 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 δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβ

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού), καθώς και  

αα) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 το

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή 

ββ) εάν σε βάρος του έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης 

ος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` 

εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς (δυνητικός λόγος αποκλ

στις διατάξεις της παρ. 2.α και β του άρθρου 68 ν. 3863/2010 προβλέπεται ότι, οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού καταχωρούνται στο 

αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

χεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι 
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σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

ει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

ρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην 

ρό επαγγελματικό παράπτωμα για την παρούσα 

σύμβαση καθαριότητος νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 

εάν σε βάρος του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

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

(Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

αα) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή 

ββ) εάν σε βάρος του έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης 

ος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` 

εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν 

δυνητικός λόγος αποκλεισμού). 

στις διατάξεις της παρ. 2.α και β του άρθρου 68 ν. 3863/2010 προβλέπεται ότι, οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού καταχωρούνται στο 

ν Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 

Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι 
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τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει κα

δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι 

έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 

ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 

προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σ

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, 

δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, επαγγελματικών χώρων κ.λπ.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

διαθέτουν άδεια σκοπιμότητας από Δημόσια Αρχή ή να είν

Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

άρθρο 3 του Ν.4430/2016 και να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της 

ένωσης.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν τίθεται σχετική απαίτηση στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται ότι 

Ν.4430/2016, εντός της τελευταίας τριετίας 

προϋπηρεσία σε σχολικές μονάδες. 
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τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

κάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει κα

δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι 

έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 

ι συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 

προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016

Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, δηλαδή να 

δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, επαγγελματικών χώρων κ.λπ.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

διαθέτουν άδεια σκοπιμότητας από Δημόσια Αρχή ή να είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

άρθρο 3 του Ν.4430/2016 και να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

μικών φορέων, η ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Δεν τίθεται σχετική απαίτηση στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται ότι το 70% των μελών των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης του άρθρου 20 του 

εντός της τελευταίας τριετίας (2019-2020-2021), να διαθέτουν τουλάχιστον δεκαέξι (16) μήνες 

05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση 

της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

κάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 

δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι 

έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 

ι συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 

προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

κεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

73 του ν. 4412/20165. 

Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

δηλαδή να έχουν ως επαγγελματική 

δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, επαγγελματικών χώρων κ.λπ. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

αι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 3 του Ν.4430/2016 και να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

μικών φορέων, η ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 

ν.Σ.Επ. Ένταξης του άρθρου 20 του 

τουλάχιστον δεκαέξι (16) μήνες 

2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση 
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Για τον σκοπό αυτόν αρχικά ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ  ότι διαθέτει την ανωτέρω τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, 

Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας.

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομ

παράγραφο 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» της παρούσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται από 

ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν τίθεται σχετική απαίτηση στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 

τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, 

με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικα

Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ της παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας είναι υποχρεωτική και για τον 

τρίτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

έντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου ή το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, το οποίο περιέχει τις ίδιες πληροφορίες και για τους φορείς αυτούς, συνυποβάλλονται 

υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του (υπό)φακέλ

Τεχνική Προσφορά». 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων 

φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου 

δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως και 2.2.8, 

του ΕΕΕΣ, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης,

εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης της περ. δ) της υποπαρ. 3.3.2 της παρ. 3.3 της παρούσας.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και πληρούν τα σχετικά κριτήρια επ

της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους 
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Για τον σκοπό αυτόν αρχικά ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ  ότι διαθέτει την ανωτέρω τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, 

Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας. 

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» της παρούσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται από 

τας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Δεν τίθεται σχετική απαίτηση στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης. 

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της 

υ 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 

τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, 

με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ της παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας είναι υποχρεωτική και για τον 

τρίτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. Το χωριστό 

ου ή το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, το οποίο περιέχει τις ίδιες πληροφορίες και για τους φορείς αυτούς, συνυποβάλλονται 

υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 

φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την 

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου 

δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως και 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή 

του ΕΕΕΣ, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης,

της περ. δ) της υποπαρ. 3.3.2 της παρ. 3.3 της παρούσας.

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 

της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής,
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Για τον σκοπό αυτόν αρχικά ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ  ότι διαθέτει την ανωτέρω τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, θα προσκομίσει στην 

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος 

ικών φορέων, σύμφωνα με την 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται από 

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της 

υ 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 

τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, 

νότητα των οποίων στηρίζονται.  

Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ της παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας είναι υποχρεωτική και για τον 

της παρούσας διακήρυξης. Το χωριστό 

ου ή το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, το οποίο περιέχει τις ίδιες πληροφορίες και για τους φορείς αυτούς, συνυποβάλλονται 

ου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 

φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την 

οικονομικό φορέα μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου 

και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή 

του ΕΕΕΣ, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την 

της περ. δ) της υποπαρ. 3.3.2 της παρ. 3.3 της παρούσας. 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις 

ιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.6 

ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
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προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2

δικαιολογητικό συμμετοχής, υπογεγραμμένο με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Διορθωτικού στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της 

Επιτροπής, και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της παρούσας και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 (ΑΔΑ:Ψ3Η

συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία:

που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ 

 
(α) Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές.  

Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει

ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 

συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διε

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

 

(β) Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων 

που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία ε

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

 

(γ) Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης8 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχ

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της 

τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της 

διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 

της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

                                                           
6
  Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

7
  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, 

8
  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα) 

9
  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του 
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προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),

υπογεγραμμένο με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 

εντύπου του Παραρτήματος 2 του Διορθωτικού στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της 

Επιτροπής, και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

της παρούσας και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ

συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία:  https://espdint.eprocurement.gov.gr/
που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, 

ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.6 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

ση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων 

που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία ε

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς 

τημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,

λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της 

τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της 

β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 

της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 

Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  

Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως 

υπογεγραμμένο με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, το οποίο ισοδυναμεί με 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 

εντύπου του Παραρτήματος 2 του Διορθωτικού στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της 

Επιτροπής, και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά θέματα 

συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/                                           

που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD). 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 

μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, 

χωρίς να απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στη 

υκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

ση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων 

που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

τημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,7 την κατάστασή του σε 

λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

όν σύναψη συμφωνιών με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της 

τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της 

β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 

της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.9 

άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

(δ) Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλιση

και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρε

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης 

με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις 

του.10 

(ε) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από 

υπογεγραμμένο, χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο

έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρω

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου.

i. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1 της παρούσας, οι φορείς, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, 

υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παρ. 2.2.6. 

ii. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο,

του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι 

προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

iii. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρ

αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

- μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγρα

στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η 

ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η 

απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

iv. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά.

v. Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

2.3.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

                                                           
10

  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
11

 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016  
12

  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλιση

και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα 

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης 

με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

ν ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται, 

, χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.11 

Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) 12 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1 της παρούσας, οι φορείς, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, 

υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δε 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και ότι πληροί το σχετικ

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση 

του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι 

προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

λος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγρα

στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η 

ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η 

απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

ρείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

 

Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ

                                            

Σελίδα | 31 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 

και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

ούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα 

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης 

με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

ν ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις 

, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται, ηλεκτρονικά 

ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1 της παρούσας, οι φορείς, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, 

2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δε 

σχετικό κριτήριο επιλογής της 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 

οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση 

του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι 

εούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

λος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η 

ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η 

ρείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ 
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vi. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4 της παρούσας.

vii. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημε

τους. 

 
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας

προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασμα του σχετικού μητρ

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις περιπτώσεις  των Κοιν.Σ.Επ., η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο

περιπτώσεις των Κοιν.Σ.Επ, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής (άρθρο 20 Ν. 4430/2016).

β) για την παράγραφο 2.2.3.2, πιστοποιητικό

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την

τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ1) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση (β), 

κράτους – μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό σ

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 
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 Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενη

παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο 

του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό 

ενημερότητας 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4 της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας

, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως ποινικού μητρώου

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

, η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο 12 παρ. 9 και 10 Ν.2716/1999), ενώ στις 

περιπτώσεις των Κοιν.Σ.Επ, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής (άρθρο 20 Ν. 4430/2016).

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.13  

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 

τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση (β), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 

Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενη

παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο 

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο 

ε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4 της παρούσας. 

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

ιώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας, ο 

ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

, η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά όλα τα μέλη 

12 παρ. 9 και 10 Ν.2716/1999), ενώ στις 

περιπτώσεις των Κοιν.Σ.Επ, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής (άρθρο 20 Ν. 4430/2016). 

που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – 

εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

αθέτηση των υποχρεώσεών 

που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 

υμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 

Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των 

των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο 

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 

ε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό 
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περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου,

προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχε

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενια

εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 

έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 

α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2

του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (

γ2) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4

φορέα ότι, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7,  υπεύθυνη δήλωση

βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξ

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4

επαγγελματικής δραστηριότητας), οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πισ

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τ

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συ

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

• Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία του Κοιν.Σ.Επ. ή του Κοι.Σ.Π.Ε.

πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής &

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου,

προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης 

, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 

έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

ν έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

 αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 

α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω 

του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 

βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας), οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τ

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

για την ίδρυση και λειτουργία του Κοιν.Σ.Επ. ή του Κοι.Σ.Π.Ε.

πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  
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περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 

. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης 

, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 

ίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 

έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 

.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω 

) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

του προσφέροντος οικονομικού 

δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 

εις της κείμενης νομοθεσίας. 

. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας), οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

τοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

μβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

για την ίδρυση και λειτουργία του Κοιν.Σ.Επ. ή του Κοι.Σ.Π.Ε. από Δημόσια Αρχή ή 

Αλληλέγγυας Οικονομίας του 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

• Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, από την οποία να προκύπτει 

άσκηση δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (υπηρεσίες 

καθαρισμού). 

 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

σχετική απαίτηση στην παρούσα Διακήρυξη.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6

κατάσταση του προσωπικού που θα διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης συνοδευόμενη από είτε βεβαίωση 

προϋπηρεσίας των Σχολικών Επιτροπών είτε της Δ/νσης

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, δεν τίθεται σχετική απαίτηση στην παρούσα Διακήρυξη.

Β.6.Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

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

του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται

i) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,

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

στο ΓΕΜΗ14, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών

μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

                                                           
14

    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:

 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 
 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),

 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 
αυτών, 

 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομ

συνεταιρισμός), 
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),

 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/Ε

του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ 
 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κ

 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ
2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος 

 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφ

με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις
 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, από την οποία να προκύπτει 

άσκηση δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (υπηρεσίες 

δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 

αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, δεν τίθεται 

σχετική απαίτηση στην παρούσα Διακήρυξη. 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

κατάσταση του προσωπικού που θα διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης συνοδευόμενη από είτε βεβαίωση 

προϋπηρεσίας των Σχολικών Επιτροπών είτε της Δ/νσης Προσωπικού του αντίστοιχου φορέα απασχόλησης. 

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 

δεν τίθεται σχετική απαίτηση στην παρούσα Διακήρυξη.

νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

ιξη 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 

, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 

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

Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι 

ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομ

0/2016 (Α` 205) και 
η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 

η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ
169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφ

αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
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Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, από την οποία να προκύπτει 

άσκηση δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (υπηρεσίες 

που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί 

, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 

της παραγράφου 2.2.5, δεν τίθεται 

, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

κατάσταση του προσωπικού που θα διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης συνοδευόμενη από είτε βεβαίωση 

Προσωπικού του αντίστοιχου φορέα απασχόλησης.  

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 

δεν τίθεται σχετική απαίτηση στην παρούσα Διακήρυξη. 

, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 

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

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

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

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 

πριν από την υποβολή του. 

104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι 

ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός 

. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα 

. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 

τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 

τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη 

τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
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Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(Καταστατικό του Κοιν.Σ.Επ. ή του Κοι.Σ.Π.Ε. σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το τηρούμενο καταστατικό στο 

αρμόδιο Ειρηνοδικείο/ Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν 

οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτ

προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητ

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 του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπ

έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλου

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της ένωσης, 

α) ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης και ο αναπληρωτής του,

β) το ποσοστό συμμετοχής που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην ένωση στο σύνολο της προσφοράς και

γ) να δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε

της ένωσης, και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

με την παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του το

α) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και

β) ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση 

έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης 

αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 

διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας,

περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής 

ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η 

σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους 

που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν 

αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. 
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, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

Καταστατικό του Κοιν.Σ.Επ. ή του Κοι.Σ.Π.Ε. σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το τηρούμενο καταστατικό στο 

ώο Κοινωνικής Οικονομίας), συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν 

οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτ

προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

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 του διαγωνισμού (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/ 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλου

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και επιπρόσθετα 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της ένωσης, από το οποίο να προκύπτει:  

ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης και ο αναπληρωτής του,  

το ποσοστό συμμετοχής που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην ένωση στο σύνολο της προσφοράς και

να δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις υποχρεώσεις 

της ένωσης, και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει:

που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και  

σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης 

αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, 

διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά 

περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής 

ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η 

ετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους 

που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν 

αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους 
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, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

Καταστατικό του Κοιν.Σ.Επ. ή του Κοι.Σ.Π.Ε. σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το τηρούμενο καταστατικό στο 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν 

οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 

προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

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 

ος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους 

έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

 ιδιωτικό συμφωνητικό ή 

το ποσοστό συμμετοχής που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην ένωση στο σύνολο της προσφοράς και  

ευθύνη για τις υποχρεώσεις 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 

υς αναγκαίους πόρους, προσκομίζει:  

που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και ότι 

των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται 

έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης 

δυνάμει του οποίου αμφότεροι, 

εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά 

περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής 

ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η 

ετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους 

που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν 

μεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους 
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συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε 

περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση

2.3 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 

Παραρτήματα της Διακήρυξης, στη μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην παρούσα Διακήρυξη.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού είναι αναρτημένο έντυπο με 

Προσφοράς του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με σκοπό την παροχή πρόσθετων οδηγιών ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής 

προσφοράς, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης/επίλυσης των συνηθισμένων ζητημάτων κατά την 

κατάρτιση και προσπάθεια υποβολής τ

Εκπαίδευση οικονομικών φορέων: Όσοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να εκπαιδευτούν στον 

τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καλούνται να υποβάλλουν τα 

αιτήματά τους για εκπαίδευση στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω 

συστήματος, συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, το οποίο βρίσκεται 

αναρτημένο στο παράθυρο «Συνημμένα αρχεία» στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού, σε επεξεργάσιμη 

μορφή. Εν συνεχεία, η Aναθέτουσα Αρχή αποστέλλει έγκαιρα τα αιτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου vendor.esidis@eprocurement.gov.gr, ώστε να καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης. Η 

εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή του Υποσυστήματος με φυσ

απομακρυσμένα με ηλεκτρονικά μέσα τηλεκπαίδευσης.

2.3.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.3.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που θα οριστ

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Β΄/09.06.21) ΚΥΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 

οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περ

που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και 

να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.3.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 

άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε 

περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Περιεχόμενο Προσφορών 

υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 

, στη μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην παρούσα Διακήρυξη.

προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού είναι αναρτημένο έντυπο με Οδηγίες Ορθής Κατάρτισης Ηλεκτρονικής 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με σκοπό την παροχή πρόσθετων οδηγιών ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής 

προσφοράς, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης/επίλυσης των συνηθισμένων ζητημάτων κατά την 

κατάρτιση και προσπάθεια υποβολής της. 

: Όσοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να εκπαιδευτούν στον 

τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καλούνται να υποβάλλουν τα 

αιτήματά τους για εκπαίδευση στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

συστήματος, συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, το οποίο βρίσκεται 

αναρτημένο στο παράθυρο «Συνημμένα αρχεία» στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού, σε επεξεργάσιμη 

ουσα Αρχή αποστέλλει έγκαιρα τα αιτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

vendor.esidis@eprocurement.gov.gr, ώστε να καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης. Η 

εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή του Υποσυστήματος με φυσ

απομακρυσμένα με ηλεκτρονικά μέσα τηλεκπαίδευσης. 

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί στην απόφαση Δημάρχου, στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Β΄/09.06.21) ΚΥΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

τοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 

οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης 

που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και 

να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 

ς ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
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συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε 

Οι προσφορές για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 

, στη μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 

θής Κατάρτισης Ηλεκτρονικής 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με σκοπό την παροχή πρόσθετων οδηγιών ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής 

προσφοράς, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης/επίλυσης των συνηθισμένων ζητημάτων κατά την 

: Όσοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να εκπαιδευτούν στον 

τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καλούνται να υποβάλλουν τα 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

συστήματος, συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, το οποίο βρίσκεται 

αναρτημένο στο παράθυρο «Συνημμένα αρχεία» στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού, σε επεξεργάσιμη 

ουσα Αρχή αποστέλλει έγκαιρα τα αιτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

vendor.esidis@eprocurement.gov.gr, ώστε να καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης. Η 

εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή του Υποσυστήματος με φυσική παρουσία, είτε 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 

εί στην απόφαση Δημάρχου, στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Β΄/09.06.21) ΚΥΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

τοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 

ιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης 

που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και 

να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο ΕΣΗΔΗΣ.  

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗ

αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου 

διαστήματος για την υποβολή των προσφορών όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η 

δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, από τον Διαχε

Αρχή λαμβάνοντας υπόψη την πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, σύμφωνα με 

το προηγούμενο εδάφιο, ρυθμίζει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τα της συνέχειας των διαδικασιών που 

επηρεάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του Υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες 

από εξουσιοδοτημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής, είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριστή του 

Υποσυστήματος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχ

πρόσφορο τρόπο. 

 

2.3.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την 

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμεν

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

2.3.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 

αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν 

αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία 

αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 

υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και 

επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα σ

η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 

υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
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  Άρθρο 4 παρ. 2 της με αριθμό 64233/08.06.2021 υπουργικής απόφασης (2453 Β΄) ΕΣΗΔΗΣ
16

  Άρθρο 13 παρ. 1.4 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες κα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ15, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, 

αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου 

διαστήματος για την υποβολή των προσφορών όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η 

δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος. Η Αναθέτουσα 

Αρχή λαμβάνοντας υπόψη την πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, σύμφωνα με 

το προηγούμενο εδάφιο, ρυθμίζει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τα της συνέχειας των διαδικασιών που 

το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του Υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες 

από εξουσιοδοτημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής, είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριστή του 

Υποσυστήματος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, που υποβάλλεται με οποιοδήποτε 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

άκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμεν

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 

ικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν 

αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία 

αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 

υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και 

επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και 

η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 

υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

Άρθρο 4 παρ. 2 της με αριθμό 64233/08.06.2021 υπουργικής απόφασης (2453 Β΄) ΕΣΗΔΗΣ 

Άρθρο 13 παρ. 1.4 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η 

αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου 

διαστήματος για την υποβολή των προσφορών όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η 

ιριστή του Υποσυστήματος. Η Αναθέτουσα 

Αρχή λαμβάνοντας υπόψη την πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, σύμφωνα με 

το προηγούμενο εδάφιο, ρυθμίζει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τα της συνέχειας των διαδικασιών που 

το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του Υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες 

από εξουσιοδοτημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής, είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριστή του 

ής, που υποβάλλεται με οποιοδήποτε 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Τεχνική Προσφορά», στον 

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  

», στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 

τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν 

αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική 

αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 

υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και 

τους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και 

η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 

υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.16 
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Στη συνέχεια της επιτυχούς έκβασης των προαναφερθέντων, στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος 

άρθρου ελέγχων, το Υποσύστημα επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής οθόνης της διεπαφής του χρήστη, 

την επιτυχή υποβολή της προσφοράς και παράλληλα η κατάστασή της α

Επίσης αποστέλλεται επικουρικά στον οικονομικό φορέα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε 

αντίθετη περίπτωση το Υποσύστημα παράγει σχετικό μήνυμα σφάλματος και ο προσφέρων καλείται να 

θεραπεύσει το σχετικό σφάλμα με ενέργειες του, αναλόγως του είδους του σφάλματος και σύμφωνα με τα 

εγχειρίδια και τους οδηγούς που αφορούν στη χρήση του Υποσυστήματος

 

2.3.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 

καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

2.3.2.5.1. Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην 

προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή,

στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν 

φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2718 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 

απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 

αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο 

2.3.2.5.2. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2

έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο

                                                           
17

  Άρθρο 13 παρ. 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
18

   Βλ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) 

4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «

υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση 
που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιο

του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του 
προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης 

χρονολογίας". 
19

 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016

παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
20

 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που

από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή απ
ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..».

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

έχεια της επιτυχούς έκβασης των προαναφερθέντων, στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος 

άρθρου ελέγχων, το Υποσύστημα επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής οθόνης της διεπαφής του χρήστη, 

την επιτυχή υποβολή της προσφοράς και παράλληλα η κατάστασή της αλλάζει από «Προσχέδιο» σε «Ενεργή». 

Επίσης αποστέλλεται επικουρικά στον οικονομικό φορέα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε 

αντίθετη περίπτωση το Υποσύστημα παράγει σχετικό μήνυμα σφάλματος και ο προσφέρων καλείται να 

με ενέργειες του, αναλόγως του είδους του σφάλματος και σύμφωνα με τα 

εγχειρίδια και τους οδηγούς που αφορούν στη χρήση του Υποσυστήματος17. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 

υν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 

προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν 

του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 

 

είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 

είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 

ικών εγγράφων. 19 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ20 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 

αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

ικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

2.3.2.5.2. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

αθέτουσα Αρχή, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2

ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, και ως παραλήπτης η 

Άρθρο 13 παρ. 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

Βλ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) 

ς 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «

ποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση 
που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιο

υ άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του 
προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης 

Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016

παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που

από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, 
ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 
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έχεια της επιτυχούς έκβασης των προαναφερθέντων, στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος 

άρθρου ελέγχων, το Υποσύστημα επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής οθόνης της διεπαφής του χρήστη, 

λλάζει από «Προσχέδιο» σε «Ενεργή». 

Επίσης αποστέλλεται επικουρικά στον οικονομικό φορέα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε 

αντίθετη περίπτωση το Υποσύστημα παράγει σχετικό μήνυμα σφάλματος και ο προσφέρων καλείται να 

με ενέργειες του, αναλόγως του είδους του σφάλματος και σύμφωνα με τα 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 

ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 

γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν 

του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 

είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 

είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 

και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 

ικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

αθέτουσα Αρχή, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), σε 

ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, και ως παραλήπτης η 

Βλ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

ς 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική 

ποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση 
που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής 

υ άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του 
προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης 

Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 

Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει 

ό ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, 
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Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και ο τίτλος του 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή

και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλ

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη 

συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με

στην παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.

 

Διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς

i.Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης τ

το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν 

προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 

«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου 

απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και 

απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις 

αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για 

ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 

γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

ii.Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 

“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθη

iii.Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόν

και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 

iv.Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία 

πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της 

έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φ

πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

v.Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας 

αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το 
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Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και ο τίτλος του διαγωνισμού, 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή

 

η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλ

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199921,  

ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

τωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (

πό δικηγόρο22.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη 

συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και τα αναλυτικά αναφερόμενα 

στην παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 

Διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν 

προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά 

έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 

«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί 

απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 

απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις 

αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για 

ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 

γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 

“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόν

και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 

ροσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία 

πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της 

έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 

πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας 

αρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το 
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διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία 

η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

 

ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

τωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 

τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη 

το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και τα αναλυτικά αναφερόμενα 

Διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς 

ης 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν 

προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά 

έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 

05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί 

15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 

απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις 

αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή 

ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 

γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 

κε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού 

και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 

ροσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία 

πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της 

ορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας 

αρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το 
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αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα 

σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμιση

προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 

προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

 

2.3.3 Απόσυρση Προσφοράς23 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να αποσύρει την προσφορά του έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Για την απόσυρση της προσφοράς, 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο οικονομικός φορέας υποβά

Αναθέτουσα Αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

διατάξεις των περ. β’ ή δ’ της παραγράφου 2.3.2.5.1 παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

Υποσυστήματος. 

 

2.3.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
2.3.4.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή

περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού  το 

στην παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός 

φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79 

του ω. 4412/2016. 

• Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης σύμφωνα με το 

• Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (

σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 

δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο 

αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων

• Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την 

ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο 

• Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.3.4.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

από την Αναθέτουσα Αρχή με το αντίστοιχο 

δικαιολογητικά, με τα οποία θα περιγράφονται ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και τεχνικές 

προδιαγραφές πληρούνται, βάσει των οποίων θα αξι

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
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αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα 

σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου

προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 

προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να αποσύρει την προσφορά του έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Για την απόσυρση της προσφοράς, 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει έγγραφη ειδοποίηση προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (

διατάξεις των περ. β’ ή δ’ της παραγράφου 2.3.2.5.1 παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
 

στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)

στην παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός 

να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αυτής. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος 

ροσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 

σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 

δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο 

αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.3.2.5.1

ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές

από την Αναθέτουσα Αρχή με το αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της Διακήρυξης, και περιλαμβάνει έγγραφα ή/και 

δικαιολογητικά, με τα οποία θα περιγράφονται ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και τεχνικές 

προδιαγραφές πληρούνται, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προς παροχή υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα 

ς (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), 

προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να αποσύρει την προσφορά του έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Για την απόσυρση της προσφοράς, 

λλει έγγραφη ειδοποίηση προς την 

(PDF) και σύμφωνα με τις 

διατάξεις των περ. β’ ή δ’ της παραγράφου 2.3.2.5.1 παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται 

στην παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός 

να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 

σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 

δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

2.3.2.5.1 της παρούσας, σε 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

της Διακήρυξης, και περιλαμβάνει έγγραφα ή/και 

δικαιολογητικά, με τα οποία θα περιγράφονται ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και τεχνικές 

ολογηθεί η καταλληλόλητα των προς παροχή υπηρεσιών, 
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2.3.5  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

      Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις 

ενδεικτικές τιμές, όπως αυτή έχουν καθορισθεί στο 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Εκτός της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα, 

επισυνάψουν στον (υπο)φάκελλο “Οικονομική Προσφορά” και το 

pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, και συμπληρωμένο με την αναγραφόμενη προσφερόμενη τιμή, που 

επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας.

Στην προσφορά περιλαμβάνονται το κόστος διάθεσης των υλικών καθαριότητας, οι υπέρ τρ

και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

- Οι προσφέροντες υποχρεούνται, 

προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

του Παραρτήματος VΙΙ, σύμφωνα με το άρθρο 22 του 

αντικατέστησε το Άρθρο 68 του 

υπηρεσιών, όπως ισχύει: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθεί στο έργο (σύμβαση).

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπ

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

Επιπλέον του εργατικού κόστους θα πρέπει να συνυπολογίζε

διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και 

των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν 

στην προσφορά αντίγραφο τη

εργαζόμενοι.  

- Οι προσφερόμενες τιμές παραμένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου 

του πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της παρο

- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

- Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 

από το σύστημα.  

- Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και  
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Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» -  
Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις 

ενδεικτικές τιμές, όπως αυτή έχουν καθορισθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας, συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.  

Εκτός της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα, οι προσφέροντες πρέπει

στον (υπο)φάκελλο “Οικονομική Προσφορά” και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, και συμπληρωμένο με την αναγραφόμενη προσφερόμενη τιμή, που 

της παρούσας. 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται το κόστος διάθεσης των υλικών καθαριότητας, οι υπέρ τρ

και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της 

προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

σύμφωνα με το άρθρο 22 του N. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄/18.04.2013) όπως αυτό 

68 του N. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθεί στο έργο (σύμβαση). 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

Επιπλέον του εργατικού κόστους θα πρέπει να συνυπολογίζεται ένα εύλογο (και όχι μηδενικό) ποσοστό 

διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και 

των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν 

στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 

Οι προσφερόμενες τιμές παραμένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου 

του πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της παρο

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
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Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις 

της παρούσας, συμπληρώνοντας την 

οι προσφέροντες πρέπει να 

ο Οικονομικής Προσφοράς, σε μορφή 

, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, και συμπληρωμένο με την αναγραφόμενη προσφερόμενη τιμή, που 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται το κόστος διάθεσης των υλικών καθαριότητας, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης24. 

, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της 

προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄/18.04.2013) όπως αυτό 

«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής 

άγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

ται ένα εύλογο (και όχι μηδενικό) ποσοστό 

διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και 

των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν 

ς συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 

Οι προσφερόμενες τιμές παραμένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου 

του πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της παρούσας. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
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γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

2.3.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

(180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 

αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, ε

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον το

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν

να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.3.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 

εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.

2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 

προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχον

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από 

τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την 

παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
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υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 

τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον το

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

ρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν

 

 

αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 

εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 

2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 

3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από 

τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την 

2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

του ν. 4412/2016, 
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υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 

τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

κτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

ρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 

εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις 

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 

2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 

3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

ται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από 

τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 

κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που

με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν 

υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ς,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 

κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση 

με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της 

.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ν ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν 

υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του 

άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 

η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 

ν ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών), 

της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 16 της υπ’ αρ. 64233/2021/215 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ως εξής:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «

(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά

καταληκτική ημερομηνία προσφορών.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που απο

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμ

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρί

ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 

τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο 

προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα 

ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν 

γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για τη διόρθωση ή συμπλήρωση επιμέρους σημείων των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο υποψηφιότητας, αρκεί να 

φορέα με τέτοιο τρόπο ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.25

 
Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιο

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης 
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών), εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού,

της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 16 της υπ’ αρ. 64233/2021/215 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ως εξής:

Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά

«Οικονομική Προσφορά», μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία προσφορών.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.  

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 

ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 

εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποπ

οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο 

προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα 

αι για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν 

γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για τη διόρθωση ή συμπλήρωση επιμέρους σημείων των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο υποψηφιότητας, αρκεί να μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού 

φορέα με τέτοιο τρόπο ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη 
25 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης 
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, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 16 της υπ’ αρ. 64233/2021/215 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ως εξής: 

Τεχνική Προσφορά» και του 

», μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

σφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

όδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 

ωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 

ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 

εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η 

τροποποιείται η προσφορά του 

οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο 

προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα 

αι για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για τη διόρθωση ή συμπλήρωση επιμέρους σημείων των στοιχείων που 

μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού 

φορέα με τέτοιο τρόπο ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη 

λογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης 
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ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορώ

αναδόχου, εφόσον είναι σύμφωνες με το οριζόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (παράγραφος  1.3.1). 

 

- Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές

Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 

τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κ

σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 

παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που 

προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κ

- Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλα

 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 

απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφ

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 

μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, 

περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

 

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 

απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
αναδόχου 

3.2.1 Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων 

των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 
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  Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στην ενια
27

  Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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αχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 

σύμφωνες με το οριζόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (παράγραφος  1.3.1). 

ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα 

ς οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 

τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κ

σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 

παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που 

προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση26 γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 

απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων27 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 

μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 

γητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, 

περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.  

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 

Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

τήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησ

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων 

των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.  

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στην ενιαία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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αχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται 

ν και την ανάδειξη του προσωρινού 

σύμφωνες με το οριζόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (παράγραφος  1.3.1).  

σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 

τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 

παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που 

η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 

ν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

ορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 

μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 

γητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, 

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 

Δικαιολογητικά προσωρινού 

Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

τήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 

από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων 

των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε 

μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο 

της παρούσας. 

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στο Γενικό Πρωτόκολλο 

του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων αρ. 22, 2

τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα 

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.3.2.5

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπ

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις με την

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

3.2.2 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοι

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την Αναθέτουσα Αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 

συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνε

για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 

Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την 

υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της 

ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 

προβλέπεται.  

Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση τ

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης κα

 

3.2.3 Απόρριψη προσφοράς αναδόχου

 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 

στοιχεία , ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3. (λόγοι 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε 

ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.3.2.5 

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στο Γενικό Πρωτόκολλο 

του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων αρ. 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00), στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, 

οιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα 

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.3.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπ

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, 

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

3.2.2 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοι

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την Αναθέτουσα Αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 

συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  

Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την 

υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση 

ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 

Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση τ

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

3.2.3 Απόρριψη προσφοράς αναδόχου 

οσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 

) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3. (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 

προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σ
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε 

, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.3.2.5 

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική 

, προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στο Γενικό Πρωτόκολλο 

στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, 

οιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα 

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την Αναθέτουσα Αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 

συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.  

ι την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί 

Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την 

προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση 

ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 

Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 

χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια 

προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι 
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πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της 

σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 

διαδικασία ματαιώνεται.  

3.2.4 Ολοκλήρωση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης

Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.2 της παρούσης, και τη διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων της παραγράφου 3.3

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών 

των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 44

συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης

1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, 

μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, 

επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 

αναθέτουσας αρχής28.  

 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2  Έλευση έννομων αποτελεσμάτων κατακύρωσης

Η απόφαση κατακύρωσης κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά, 

                                                           
28

   Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 περ. ε΄ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
29

 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της 

σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 

Ολοκλήρωση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.2 της παρούσης, και τη διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 

ση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων της παραγράφου 3.3 της παρούσης. 

σύμβασης  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών 

των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).   

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 

1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, 

αζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, 

επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

Έλευση έννομων αποτελεσμάτων κατακύρωσης 

Η απόφαση κατακύρωσης κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 περ. ε΄ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της 

σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

ή δεν προσκομίσει ένα ή 

δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής 

2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 

Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού-γνωμοδότησης 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.2 της παρούσης, και τη διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 

ση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών 

12/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 

, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 

1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, 

αζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, 

επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.29 

Η απόφαση κατακύρωσης κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
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β) παρέλθει άπρακτη προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κ

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του

άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη Δ/νση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Εταιρείας 

Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή Α.Ε., 

δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, 

υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο

δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του

4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστική

κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η 

οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 

δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

3.3.3 Πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τ

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για 

υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρεί

προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσ

ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτ

ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 

ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - 

3.4.1 Δικαίωμα άσκησης προσφυγής 

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερική

δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πρά

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

παρέλθει άπρακτη προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του

την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη Δ/νση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Εταιρείας 

Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή Α.Ε.,  

ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, 

, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα 

εν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του

4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστική

κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η 

οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 

ηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς 

Πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τ

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για 

υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 

προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η 

ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

θεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτ

ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 

ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

 

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 

δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πρά
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παρέλθει άπρακτη προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

ατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του 

την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη Δ/νση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Εταιρείας 

ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, 

του ν. 4412/2016, στην οποία θα 

εν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 

4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η 

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 

ηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για 

 από την κοινοποίηση της 

ται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

σεται έκπτωτος και ακολουθείται η 

ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

θεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 

απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 

ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 

Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της 

ς νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 

δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
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παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά του. 

 

3.4.2 Προθεσμία άσκησης προσφυγής

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η

προσφυγής είναι:  

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της πρ

φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης30.  

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινο

ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 

ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59

 

3.4.3 Παράβολο– Τρόπος κατάθεσης 

 Η προδικαστική προσφυγή συντάσ

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική

σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. 

 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα:

α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του,

β) στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη 

ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ

γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την 

κατάθεση της προσφυγής. 

 

3.4.4 Ανασταλτικό αποτέλεσμα 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σ

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 20 του π.δ. 39/2017. 

                                                           
30
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παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

3.4.2 Προθεσμία άσκησης προσφυγής 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 

ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 

ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5931. 

 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική

σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. 

παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα: 

α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, 

β) στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη 

ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, 

γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σ

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 20 του π.δ. 39/2017. 

Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 

άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

για την άσκηση της προδικαστικής 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 

οσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

ποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 

ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 

σεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016.  

β) στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη 

γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 20 του π.δ. 39/2017. 
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Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλ

υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1

4412/2016 και το άρθρο 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η ανωτέρω παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν υποβλήθηκε μόνο μί

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

3.4.5 Ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής

Η Προδικαστική Προσφυγή του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Υποσυστήματος, στην ηλεκτρονική περι

την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα και ιδίως το τυποποιημένο 

έντυπο του Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

και σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β’ ή δ’ της παραγράφου 2.3.2.5.1 της παρούσας.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία», και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το 

δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 

του ν. 4412/2021 και την παρ. 3 άρθρο 7 του π.δ. 39/2017, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης 

πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατά

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 

συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήρι

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέ

από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής α

αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

3.4.6 Διαδικασία λήψης απόφασης – 

Ο σχηματισμός της ΕΑΔΗΣΥ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, ελέγχει αυτή ως προς τη νομιμότητά της. 

Ο οικείος σχηματισμός, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την εισήγηση του 

ορισθέντος ως εισηγητή της υπόθεσης, τους προβαλλόμε

προσφεύγοντος, τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, τους ισχυρισμούς του 

παρεμβαίνοντος, εκδίδει απόφαση, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας, και 

είναι αιτιολογημένη.  

Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 

προδικαστικής προσφυγής. 

Ο οικείος σχηματισμός, με την απόφασή του, κατά περίπτωση, δέχεται εν όλω ή εν μέρει ή απορρίπτει την 

προδικαστική προσφυγή. Επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η 

προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η 

παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην ο
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Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1

4 π.δ. 39/2017.  

Η ανωτέρω παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 

3.4.5 Ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής 

Η Προδικαστική Προσφυγή του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Υποσυστήματος, στην ηλεκτρονική περιοχή του διαγωνισμού, επιλέγοντας 

την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα και ιδίως το τυποποιημένο 

έντυπο του Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable

διατάξεις των περ. β’ ή δ’ της παραγράφου 2.3.2.5.1 της παρούσας.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία», και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το 

δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 

4412/2021 και την παρ. 3 άρθρο 7 του π.δ. 39/2017, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης 

πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατά

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 

συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέ

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 

αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

 συνέπειες αποφάσεων ΕΑΔΗΣΥ 

Ο σχηματισμός της ΕΑΔΗΣΥ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, ελέγχει αυτή ως προς τη νομιμότητά της. 

Ο οικείος σχηματισμός, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την εισήγηση του 

ορισθέντος ως εισηγητή της υπόθεσης, τους προβαλλόμενους πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς του 

προσφεύγοντος, τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, τους ισχυρισμούς του 

παρεμβαίνοντος, εκδίδει απόφαση, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας, και 

Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 

Ο οικείος σχηματισμός, με την απόφασή του, κατά περίπτωση, δέχεται εν όλω ή εν μέρει ή απορρίπτει την 

ή. Επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η 

προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η 

παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην ο

                                            

Σελίδα | 50 

ύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

α (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 

Η Προδικαστική Προσφυγή του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 

οχή του διαγωνισμού, επιλέγοντας 

την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα και ιδίως το τυποποιημένο 

Portable Document Format (PDF) 

διατάξεις των περ. β’ ή δ’ της παραγράφου 2.3.2.5.1 της παρούσας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία», και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό 

εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το 

δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 

4412/2021 και την παρ. 3 άρθρο 7 του π.δ. 39/2017, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 

ξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

ποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 

αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

Ο σχηματισμός της ΕΑΔΗΣΥ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, ελέγχει αυτή ως προς τη νομιμότητά της.  

Ο οικείος σχηματισμός, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την εισήγηση του 

νους πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς του 

προσφεύγοντος, τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, τους ισχυρισμούς του 

παρεμβαίνοντος, εκδίδει απόφαση, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας, και 

Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 

Ο οικείος σχηματισμός, με την απόφασή του, κατά περίπτωση, δέχεται εν όλω ή εν μέρει ή απορρίπτει την 

ή. Επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η 

προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η 

παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

Οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ.

Οι αποφάσεις και οι σιωπηρές απορρίψεις των προσφυγών από την ΕΑΔΗΣΥ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα 

βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύ

παράγραφο. 

H ΕΑΔΗΣΥ επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 

παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας (παρ.

367 ν. 4412/2016). 

 

3.4.7 Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών32. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής 

προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και

αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 

προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσ

τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι 

καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 

πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την 

αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου 

διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη 

ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υπ

προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την 

παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών απ

άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των 

παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 

υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο 

(2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης 

                                                           
32

  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: 

έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποί

εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, 

από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά συνέπ
Διακήρυξης,  το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως. 

33
  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 

34
  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ.

Οι αποφάσεις και οι σιωπηρές απορρίψεις των προσφυγών από την ΕΑΔΗΣΥ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα 

βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως κατωτέρω 

επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 

παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας (παρ.

3.4.7 Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την

. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής 

. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και

κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι 

αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.33 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

αστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 

πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.34

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την 

αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου 

διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη 

ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να 

προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την 

παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών απ

άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των 

παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 

υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

πιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο 

(2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης 

Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της 

έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, 

Κατά συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο
Διακήρυξης,  το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως. 
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Οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ. 

Οι αποφάσεις και οι σιωπηρές απορρίψεις των προσφυγών από την ΕΑΔΗΣΥ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα 

ρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως κατωτέρω 

επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 

παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας (παρ. 5 άρθρο 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον 

. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής 

. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, 

κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

ας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

αστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
34 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, την αναθέτουσα 

αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου 

διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη 

οχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να 

προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την 

παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 

άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των 

παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 

πιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο 

(2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης 

«Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της 

ες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται 

εια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της 
Διακήρυξης,  το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.  
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εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζ

υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωριν

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης 

κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση 

της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή δ

άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016.   

 

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβ

εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 

του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 

κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/201

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου 

εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός 

εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι 

οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 

εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο 

προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βί

σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση 

των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωριν

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης 

κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση 

της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβ

εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 

υταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

ε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου 

, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός 

εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι 

και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 

εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο 

προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 

σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση 

των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 

φέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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ήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης 

κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση 

ιαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.35 Για την 

άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 

εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 

υταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου 

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός 

εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι 

και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 

εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο 

ας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 

σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση 

των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 

εκτός δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και, επι

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρ

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, , η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και 

την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής 

εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση 

γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το 

ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή 

αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικο

πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 

εκτός δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και, επιπλέον, τον αριθμό της πράξης κατακύρωσης 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 

της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου να 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, , η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και 

νης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση 

με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το 

ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή 

αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικο

πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 

οστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 

εκτός δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

πλέον, τον αριθμό της πράξης κατακύρωσης 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 

της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου να 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

χής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, , η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και 

νης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση 

με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το 

ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή 

αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο 

πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υπο

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, ο

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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.

Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για 

αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τ

στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο

ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές

αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης 

που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, 

στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης της π

υπηρεσιών καθαρισμού ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο 

εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 

θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχ

(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 

άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 

μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων τους οποίους απασχολεί στην 

εκτέλεση της σύμβασης και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να ε

αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι έν

ένωσης. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνετα

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, στις εξής περιπτώσεις: 

α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του προβλεπόμενου από την παρούσα δικαιώματος προαίρεσης,
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Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, ο

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

έλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

νικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για 

και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, 

στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, 

ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές

ς, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης 

που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, 

στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

ς υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο 

εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως έχει τροποποιηθεί και 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 

θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 

(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 

άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 

ων νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων τους οποίους απασχολεί στην 

εκτέλεση της σύμβασης και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της 

αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι έν

Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση του αναδόχου 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του προβλεπόμενου από την παρούσα δικαιώματος προαίρεσης,
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χρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

έλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

νικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για 

και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία 

ις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, 

ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες 

ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, 

ς, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης 

που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, 

ς υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα 

αρούσας σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο 

εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως έχει τροποποιηθεί και 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 

θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

ή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 

(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 

άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 

ων νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων τους οποίους απασχολεί στην 

εκτέλεση της σύμβασης και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

πηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της 

αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της 

του αναδόχου  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του προβλεπόμενου από την παρούσα δικαιώματος προαίρεσης, 
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β) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του 

αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.5, 

πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα 

κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει/

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με του

όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος 

(ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην 

αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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 

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 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλε

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) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα 

που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής

βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστά

ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσει

της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.
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β) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του 

σας αρχής. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.5, 

πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει/ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με του

όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος 

Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην 

αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως 

απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλε

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 

ο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα 

που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής

βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 

ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας 

της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.
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β) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.5, 

αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά 

ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος 

Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην 

της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως 

απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

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

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

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

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

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 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα 

ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν 

βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

σεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 

ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

ς του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας 

της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα

ανά μηνιαία  παραλαβή των υπηρεσιών.

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

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 π

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) Μηνιαίο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών 

β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις. 

δ) Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΕΦΚΑ του προηγούμενου μήνα, που αφορά τους 

απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς επίσης και το σχετικό 

βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην 

ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή της δαπάνης. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) 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

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) 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση απ

 

5.1.2 Κρατήσεις 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, αξίας άνω των χιλίων 

(1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ (παρ.3 άρθρο 7 

Ν.4912/2022). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του Υπου

Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την εκάστοτε 

παραλαβή των υπηρεσιών. 

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

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:

όκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών 

β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις 

της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΕΦΚΑ του προηγούμενου μήνα, που αφορά τους 

απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς επίσης και το σχετικό 

βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών. 

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) 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, 

ου 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

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, αξίας άνω των χιλίων 

(1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ (παρ.3 άρθρο 7 

υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του Υπου

Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
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γίνεται με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την εκάστοτε 

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

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

όκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών  

β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα 

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 

της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΕΦΚΑ του προηγούμενου μήνα, που αφορά τους 

απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς επίσης και το σχετικό 

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) 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. 

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, 

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

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

ό τον Ανάδοχο. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, αξίας άνω των χιλίων 

(1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ (παρ.3 άρθρο 7 

υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του Υπουργείου Ψηφιακής 

) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
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αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/

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

αξίας επί του καθαρού ποσού.  

 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά της Αρχής για δαπάνες, τις

οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

5.2.1 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου

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

τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 

με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, 

διαδικασία του άρθρου 103 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

β) εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 

συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης.

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παρα

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ), η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις της παρούσας 

παραγράφου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποί

ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για τη συμμόρφωσή του. Αν η ως άνω προθεσμία 

παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 

προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασ

β) προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 

εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού 

οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

 

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 αρ

εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
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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 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά της Αρχής για δαπάνες, τις

οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής. 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ποινικές ρήτρες 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

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

τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν: 

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 

με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, 

διαδικασία του άρθρου 103 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

β) εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις 

σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 

συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

ρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ), η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις της παρούσας 

παραγράφου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποί

ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για τη συμμόρφωσή του. Αν η ως άνω προθεσμία 

παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 

προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 

εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού 

οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

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 

Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 
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11.12.2014 τεύχος Β΄)). 

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

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά της Αρχής για δαπάνες, τις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος36 από 

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 

με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η 

διαδικασία του άρθρου 103 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις 

σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 

δοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

ρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ), η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις της παρούσας 

παραγράφου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για τη συμμόρφωσή του. Αν η ως άνω προθεσμία 

παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 

β) προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 

εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού 

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 

χής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή 
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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 ποινικ

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 

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

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

(30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 

αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταί

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 

χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικη

κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 

η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης 

μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασ

παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 

σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαι

τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 

σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

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 

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 

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 

(10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή 

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

προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 

αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

ομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 

αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταί

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 

χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 

κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 

η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης 

διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετεί

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 

σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαι

τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 

σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

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 

ή ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας 

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

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 

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 

(10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή 

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. 

συµβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 

αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

ομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 

αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 

τικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 

κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 

η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

ίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 

σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 

τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις συναρμόδιες 

υπηρεσίες  (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης), οι  

οποίες και θα εισηγούνται στην Οικονομική Επιτροπή 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016.  

Η αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης)

ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθή

την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων 

από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 

σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το 

ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης από τη Διεύθυνση 

Βίου Μάθησης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 

φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο 

στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης – Δικαίωμα προαίρεσης

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  

δυνατότητα χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος 

προαίρεσης.  

6.2.2. Δικαίωμα προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης, 

προκειμένου να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που εκδίδεται από 

το αρμόδιο συλλογικό όργανο και κοινοποιείται στον ανάδοχο, 

πριν από τη λήξη αυτής, για επιπλέον επτά (7) μήνες, με έναρξη την επομένη της ημε

διάρκειας της σύμβασης και με τους ίδιους όρους εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης. Στην ως άνω απόφαση θα 

αναφέρονται το αντικείμενο της υπηρεσίας, η ποσότητα, η προθεσμία άσκησης και το αντίστοιχο τίμημα, και το 

οποίο σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης, και 

εφόσον προσκομιστεί η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης.
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις συναρμόδιες 

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης), οι  

στην Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

ειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του 

Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης)

ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με 

την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων 

από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 

υτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το 

ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης από τη Διεύθυνση Παιδικής

, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 

φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο 

φόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

Δικαίωμα προαίρεσης 

ορίζεται σε  δεκαεπτά (17) μήνες από την ανάρτ

δυνατότητα χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος 

: Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης, 

ρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που εκδίδεται από 

το αρμόδιο συλλογικό όργανο και κοινοποιείται στον ανάδοχο, τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών

πριν από τη λήξη αυτής, για επιπλέον επτά (7) μήνες, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της αρχικής 

διάρκειας της σύμβασης και με τους ίδιους όρους εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης. Στην ως άνω απόφαση θα 

το αντικείμενο της υπηρεσίας, η ποσότητα, η προθεσμία άσκησης και το αντίστοιχο τίμημα, και το 

τωση, πάντως, θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης, και 

εφόσον προσκομιστεί η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις συναρμόδιες 

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης), οι  

α όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

ειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του 

Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) μπορεί, με απόφασή να 

κοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με 

την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων 

από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το 

Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια 

, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 

φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο 

φόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 

από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ με 

δυνατότητα χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος 

: Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης, 

ρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που εκδίδεται από 

τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 

ρομηνίας λήξης της αρχικής 

διάρκειας της σύμβασης και με τους ίδιους όρους εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης. Στην ως άνω απόφαση θα 

το αντικείμενο της υπηρεσίας, η ποσότητα, η προθεσμία άσκησης και το αντίστοιχο τίμημα, και το 

τωση, πάντως, θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης, και 
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Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16, κυρώσεις 

(κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου κλπ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της Αρχής.  

περίπτωση ο παρών όρος δεν θεμελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύμβασης για παράταση της αρχικής 

διάρκειάς της. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και την παρ. 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 

μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος τ

επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 

παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις 

επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. 

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα,

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά τ

προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο 

άρθρο 220.  

  

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντ

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με 

παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχο

επιτροπής παραλαβής. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
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Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης, η 

ί να επιβάλει τις προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16, κυρώσεις 

(κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου κλπ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της Αρχής.  

περίπτωση ο παρών όρος δεν θεμελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύμβασης για παράταση της αρχικής 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και την παρ. 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 

μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 

επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 

αλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις 

επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.   Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

ητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 

προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

ιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με 

παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής παραλαβής. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

ν ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
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Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης, η 

ί να επιβάλει τις προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16, κυρώσεις 

(κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου κλπ). 

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της Αρχής.  Σε καμία 

περίπτωση ο παρών όρος δεν θεμελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύμβασης για παράταση της αρχικής 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και την παρ. 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 

ου αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 

επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 

αλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

ητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

ην έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 

προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

ιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο 

α (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

υν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής παραλαβής. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

ν ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
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σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτ

που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή.  

 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος των υπηρεσιών υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε ότα

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 εκπτώσε

και 

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

αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη.

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Αναστάσιος Χουλιαράς 
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

Αντικατάσταση37  

όρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτ

που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 

εν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος των υπηρεσιών υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης  

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 εκπτώσε

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

αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 

 

 

Καλλιόπη Πάλλη Δημήτριος Π. Αυγερινός
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σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

όρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, 

που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 

εν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος των υπηρεσιών υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 

/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

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

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

αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

Δημήτριος Π. Αυγερινός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                               
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
&ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 14 
Ταχ. Κωδ   : 10431 Αθήνα 
Πληρ.         : Γεωργία Μπούρη 
Tηλ            : 210-5210634 
E-mail        : t.pol.is.ant.diakriseon@athens.gr

 

για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου ‘’Αξιοποίηση της κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων’’, στο πλαίσιο της Πράξης 

Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον

5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014

 

Α. Γενική Περιγραφή ∆ράσης 

 

H δράση αφορά στην ανάπτυξη κι εφαρµογή υπηρεσιών και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

(από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Ν.4430/2016) και της επαγγελµατικής ενσωµάτωσης σε 

επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού. Η υλοποίηση των δράσεων στοχεύει άµεσα  στην απασχόληση 

περιθωριοποιηµένων πολιτών που λόγω και της τρέχουσας πανδηµικής κρίσης COVID

δυσκολία στην εύρεση θέσης εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη. Η δράση συµβάλλει στη µείωση της φτώχειας και των 

διακρίσεων αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η παροχή κοινωνικής

πρόνοιας σε επιβαρυµένα υποσύνολα ανθρώπων της κοινωνίας µέσω της ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών 

οµάδων του πληθυσµού.  

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Τεχνική μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

∆ΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                               

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

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

 

Αθήνα, 15 / 03 / 2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου ‘’Αξιοποίηση της κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων’’, στο πλαίσιο της Πράξης 

Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 

5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014-2020

H δράση αφορά στην ανάπτυξη κι εφαρµογή υπηρεσιών και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

(από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Ν.4430/2016) και της επαγγελµατικής ενσωµάτωσης σε 

λληλέγγυας οικονοµίας, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού. Η υλοποίηση των δράσεων στοχεύει άµεσα  στην απασχόληση 

περιθωριοποιηµένων πολιτών που λόγω και της τρέχουσας πανδηµικής κρίσης COVID-19 αντιµετωπίζουν επιπρόσθετη 

δυσκολία στην εύρεση θέσης εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη. Η δράση συµβάλλει στη µείωση της φτώχειας και των 

διακρίσεων αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η παροχή κοινωνικής

πρόνοιας σε επιβαρυµένα υποσύνολα ανθρώπων της κοινωνίας µέσω της ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών 
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Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – 

Αθήνα, 15 / 03 / 2022 

 

 
 
 
 

 
 
 

για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου ‘’Αξιοποίηση της κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων’’, στο πλαίσιο της Πράξης «Αξιοποίηση της 

∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 

2020 

H δράση αφορά στην ανάπτυξη κι εφαρµογή υπηρεσιών και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

(από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Ν.4430/2016) και της επαγγελµατικής ενσωµάτωσης σε 

λληλέγγυας οικονοµίας, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού. Η υλοποίηση των δράσεων στοχεύει άµεσα  στην απασχόληση 

9 αντιµετωπίζουν επιπρόσθετη 

δυσκολία στην εύρεση θέσης εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη. Η δράση συµβάλλει στη µείωση της φτώχειας και των 

διακρίσεων αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η παροχή κοινωνικής 

πρόνοιας σε επιβαρυµένα υποσύνολα ανθρώπων της κοινωνίας µέσω της ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία (ΚΑΛΟ), περιλαµβάνει τις  συνεταιριστικές και συνεργατικές µορφές προσφοράς 

υπηρεσιών που ανήκουν στο Μητρώο Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας, της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

κοινωνικής αξίας των δραστηριοτήτων τους όπω

του πληθυσµού39. Περιλαµβάνονται δηλαδή δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τις εν λόγω ενώσεις σε τοπικό επίπεδο 

που επιδιώκουν να καλύψουν µη ικανοποιούµενες  από το κράτος ή την ιδιω

απασχόληση, κοινωνική ενσωµάτωση). Η δραστηριότητα αποβλέπει στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, µέσω της 

προστασίας του περιβαλλοντικού κεκτηµένου και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, ασχέτως οικονοµικής ή κοινωνικής 

θέσης αυτού.  

H προτεινόµενη δράση αφορά στην προώθηση του θεσµού της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και της 

επαγγελµατικής ενσωµάτωσης προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση για την απασχόληση ατόµων που ανήκουν σε 

ευάλωτες ή ειδικές οµάδες του πληθυσµού. Η υλοποίηση της δράσης αφορά σε δραστηριότητα παροχής «κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού συµφέροντος» όπως προσδιορίζονται στο Άρθρο 2 του Ν.4430/2016 και ειδικότερα δράση για την 

συντήρηση των τοπικών  υποδοµών (καθαριότητα κοινωνικών 

σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αθηναίων περιλαµβάνεται η εφαρµογή των δράσεων ΚΑΛΟ, 

η προώθηση της ΚΑΛΟ για την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων οµάδων

ατόµων των ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού στο ∆ήµο Αθηναίων. Σηµειώνεται ότι η πόλη της Αθήνας µέχρι 

σήµερα δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις – παρεµβάσεις για την υποστήριξη των φορέων ΚΑΛΟ στο ∆ήµο Αθηναίων (παρόλο 

που δραστηριοποιούνται περίπου 175 φορείς σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώο ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων). Η πράξη αναµένεται να καλύψει το κενό σύνδεσης των φορέων ΚΑΛΟ µε παρεχόµενες υπηρεσίες 

προς δηµόσιους οργανισµούς και δη ΟΤΑ που θα προάγουν τόσο το κοι

αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Επιπρόσθετα η αναγκαιότητα της Πράξης προκύπτει από το µεγάλο ποσοστό πολιτών, 

ωφελούµενων – ∆ικαιούχων του ΚΕΑ που διαµένουν στο ∆ήµο Αθηναίων, ποσοστό 27% επί του συνόλου των 

στην Περιφέρεια Αττικής και 3% επί του πληθυσµού του ∆ήµου (ΚΕΑ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

2020) και τους 350 περίπου αστέγους που διαβιούν στο κέντρο της Αθήνας και είναι κοινωνικά αποκλεισµένοι ή/και δεν 

προωθούνται σε θέσεις εργασίας. Η δράση θα λειτουργήσει καθοδηγητικά για την µελλοντική εξειδίκευση νέων δράσεων. Το 

ποσοστό ατόµων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού όπως αυτό διαµορφώνεται στο επίπεδο 

της Περιφέρειας αγγίζει το 28,3% του πληθυσµο

απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού για την αύξηση της κοινωνικής αξίας της εν λόγω υπηρεσίας.

Άµεσα ωφελούµενοι της δράσης είναι τα µέλη των ευάλωτων και ειδικών οµάδων 

συµµετέχουν σε φορείς ΚΑΛΟ. Στο πλαίσιο της δράσης θα δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης των εν λόγω οµάδων (µελών 

ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού όπως οι άστεγοι) για την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού και την κοινων

ένταξή τους καθώς η τρέχουσα πανδηµική κρίση COVID

                                                           
38  https://kalo.gov.gr/ 
39  Άρθρο 2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α΄205) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
40  Αριθμ. 99128/32001 + 95172/30913 (ΦΕΚ Β΄19/12/2018).

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία (ΚΑΛΟ), περιλαµβάνει τις  συνεταιριστικές και συνεργατικές µορφές προσφοράς 

ών που ανήκουν στο Μητρώο Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας, της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων38 µε στόχο το κοινωνικό όφελος µέσω της αύξηση της 

κοινωνικής αξίας των δραστηριοτήτων τους όπως η απασχόληση µελών τους που ανήκουν στις ευάλωτες και ειδικές οµάδες 

. Περιλαµβάνονται δηλαδή δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τις εν λόγω ενώσεις σε τοπικό επίπεδο 

που επιδιώκουν να καλύψουν µη ικανοποιούµενες  από το κράτος ή την ιδιωτική αγορά κοινωνικές ανάγκες (π.χ. 

απασχόληση, κοινωνική ενσωµάτωση). Η δραστηριότητα αποβλέπει στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, µέσω της 

προστασίας του περιβαλλοντικού κεκτηµένου και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, ασχέτως οικονοµικής ή κοινωνικής 

H προτεινόµενη δράση αφορά στην προώθηση του θεσµού της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και της 

επαγγελµατικής ενσωµάτωσης προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση για την απασχόληση ατόµων που ανήκουν σε 

θυσµού. Η υλοποίηση της δράσης αφορά σε δραστηριότητα παροχής «κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού συµφέροντος» όπως προσδιορίζονται στο Άρθρο 2 του Ν.4430/2016 και ειδικότερα δράση για την 

συντήρηση των τοπικών  υποδοµών (καθαριότητα κοινωνικών – εκπαιδευτικών δοµών κτλ.) του ∆ήµου Αθηναίων. Εξάλλου, 

σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αθηναίων περιλαµβάνεται η εφαρµογή των δράσεων ΚΑΛΟ, 

η προώθηση της ΚΑΛΟ για την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων οµάδων40. Η δράση θα συµβάλλει στην δίκαιη απασχόλ

ατόµων των ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού στο ∆ήµο Αθηναίων. Σηµειώνεται ότι η πόλη της Αθήνας µέχρι 

παρεµβάσεις για την υποστήριξη των φορέων ΚΑΛΟ στο ∆ήµο Αθηναίων (παρόλο 

υ 175 φορείς σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώο ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων). Η πράξη αναµένεται να καλύψει το κενό σύνδεσης των φορέων ΚΑΛΟ µε παρεχόµενες υπηρεσίες 

προς δηµόσιους οργανισµούς και δη ΟΤΑ που θα προάγουν τόσο το κοινωνικό όσο και το συλλογικό όφελος καθώς και τις 

αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Επιπρόσθετα η αναγκαιότητα της Πράξης προκύπτει από το µεγάλο ποσοστό πολιτών, 

∆ικαιούχων του ΚΕΑ που διαµένουν στο ∆ήµο Αθηναίων, ποσοστό 27% επί του συνόλου των 

στην Περιφέρεια Αττικής και 3% επί του πληθυσµού του ∆ήµου (ΚΕΑ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

2020) και τους 350 περίπου αστέγους που διαβιούν στο κέντρο της Αθήνας και είναι κοινωνικά αποκλεισµένοι ή/και δεν 

ις εργασίας. Η δράση θα λειτουργήσει καθοδηγητικά για την µελλοντική εξειδίκευση νέων δράσεων. Το 

ποσοστό ατόµων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού όπως αυτό διαµορφώνεται στο επίπεδο 

της Περιφέρειας αγγίζει το 28,3% του πληθυσµού (Eurostat, 2021). Απώτερος στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της 

απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού για την αύξηση της κοινωνικής αξίας της εν λόγω υπηρεσίας.

Άµεσα ωφελούµενοι της δράσης είναι τα µέλη των ευάλωτων και ειδικών οµάδων (άρθρο 2 του Ν.4430/2016) που 

συµµετέχουν σε φορείς ΚΑΛΟ. Στο πλαίσιο της δράσης θα δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης των εν λόγω οµάδων (µελών 

ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού όπως οι άστεγοι) για την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού και την κοινων

ένταξή τους καθώς η τρέχουσα πανδηµική κρίση COVID-19 έχει διαµορφώσει δυσµενείς συνθήκες.

Α΄205) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αριθμ. 99128/32001 + 95172/30913 (ΦΕΚ Β΄19/12/2018). 
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Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία (ΚΑΛΟ), περιλαµβάνει τις  συνεταιριστικές και συνεργατικές µορφές προσφοράς 

ών που ανήκουν στο Μητρώο Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας, της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας 

µε στόχο το κοινωνικό όφελος µέσω της αύξηση της 

ς η απασχόληση µελών τους που ανήκουν στις ευάλωτες και ειδικές οµάδες 

. Περιλαµβάνονται δηλαδή δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τις εν λόγω ενώσεις σε τοπικό επίπεδο 

τική αγορά κοινωνικές ανάγκες (π.χ. 

απασχόληση, κοινωνική ενσωµάτωση). Η δραστηριότητα αποβλέπει στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, µέσω της 

προστασίας του περιβαλλοντικού κεκτηµένου και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, ασχέτως οικονοµικής ή κοινωνικής 

H προτεινόµενη δράση αφορά στην προώθηση του θεσµού της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και της 

επαγγελµατικής ενσωµάτωσης προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση για την απασχόληση ατόµων που ανήκουν σε 

θυσµού. Η υλοποίηση της δράσης αφορά σε δραστηριότητα παροχής «κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού συµφέροντος» όπως προσδιορίζονται στο Άρθρο 2 του Ν.4430/2016 και ειδικότερα δράση για την 

οµών κτλ.) του ∆ήµου Αθηναίων. Εξάλλου, 

σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αθηναίων περιλαµβάνεται η εφαρµογή των δράσεων ΚΑΛΟ, 

. Η δράση θα συµβάλλει στην δίκαιη απασχόληση 

ατόµων των ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού στο ∆ήµο Αθηναίων. Σηµειώνεται ότι η πόλη της Αθήνας µέχρι 

παρεµβάσεις για την υποστήριξη των φορέων ΚΑΛΟ στο ∆ήµο Αθηναίων (παρόλο 

υ 175 φορείς σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώο ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων). Η πράξη αναµένεται να καλύψει το κενό σύνδεσης των φορέων ΚΑΛΟ µε παρεχόµενες υπηρεσίες 

νωνικό όσο και το συλλογικό όφελος καθώς και τις 

αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Επιπρόσθετα η αναγκαιότητα της Πράξης προκύπτει από το µεγάλο ποσοστό πολιτών, 

∆ικαιούχων του ΚΕΑ που διαµένουν στο ∆ήµο Αθηναίων, ποσοστό 27% επί του συνόλου των ωφελούµενων 

στην Περιφέρεια Αττικής και 3% επί του πληθυσµού του ∆ήµου (ΚΕΑ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

2020) και τους 350 περίπου αστέγους που διαβιούν στο κέντρο της Αθήνας και είναι κοινωνικά αποκλεισµένοι ή/και δεν 

ις εργασίας. Η δράση θα λειτουργήσει καθοδηγητικά για την µελλοντική εξειδίκευση νέων δράσεων. Το 

ποσοστό ατόµων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού όπως αυτό διαµορφώνεται στο επίπεδο 

ύ (Eurostat, 2021). Απώτερος στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της 

απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού για την αύξηση της κοινωνικής αξίας της εν λόγω υπηρεσίας. 

(άρθρο 2 του Ν.4430/2016) που 

συµµετέχουν σε φορείς ΚΑΛΟ. Στο πλαίσιο της δράσης θα δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης των εν λόγω οµάδων (µελών 

ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού όπως οι άστεγοι) για την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού και την κοινωνική 

19 έχει διαµορφώσει δυσµενείς συνθήκες. 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

Ανάδοχος της δράσης θα είναι αποκλειστικά φορέας ΚΑΛΟ που διαθέτει Βεβαίωση του Μητρώου ΚΑΛΟ, της ∆ιεύθυνσης 

ΚΑΛΟ, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Η δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Αθηναίων και θα αφορά σε 

εκπαιδευτικές υποδοµές µε υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής

 

Α/
Α 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 51ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 40

2 32ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 55

3 14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΑ 70 

4 72ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ & ΑΚΤΑΙΟΥ 2

5 87ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΦΕΩΣ 58 & ΑΧΝΙΑ∆ΩΝ

6 20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 8

7 50ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 101

8 99ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 11 

9 53ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΡΣΟΥ 26 & ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ

10 2ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΑ 70 

11 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ

12 42ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟ∆Α 12

13 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΙΛΕΩΣ 37-41

14 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΕΥ∆ΕΝ & ΑΧΑΡΝΩΝ

15 63ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΦΕΩΣ 93 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Ανάδοχος της δράσης θα είναι αποκλειστικά φορέας ΚΑΛΟ που διαθέτει Βεβαίωση του Μητρώου ΚΑΛΟ, της ∆ιεύθυνσης 

ΚΑΛΟ, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Η δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Αθηναίων και θα αφορά σε 

εκπαιδευτικές υποδοµές µε υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναφέρονται παρακάτω:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 40 1.382 τ.µ.  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 55 439,52 τ.µ. ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ 

2.088 τ.µ. (ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ)

ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ & ΑΚΤΑΙΟΥ 2 2.394 τ.µ. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ (∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ 
ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

ΟΡΦΕΩΣ 58 & ΑΧΝΙΑ∆ΩΝ 1.666 τ.µ.  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 8 1.290 τ.µ. ΚΑΙ 
420τ.µ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 101 2.463 τ.µ.  

1.398,74 τ.µ.  

ΤΑΡΣΟΥ 26 & ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 1.000 τ.µ./ 
70τ.µ. 
ΥΠΟΓΕΙΟ 

(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ)

641,94 τ.µ.  

ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1.853 τ.µ./ 

 200τ.µ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 6ο ΓΕΛ ΕΣΠ)

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟ∆Α 12 700 τ.µ.  

41 9.244τ.µ./ 

2200 τ.µ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 4ο ΣΕΚ) 

ΧΕΥ∆ΕΝ & ΑΧΑΡΝΩΝ 2.117τ.µ.  

4.834 τ.µ. + ΟΙ ∆ΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
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Ανάδοχος της δράσης θα είναι αποκλειστικά φορέας ΚΑΛΟ που διαθέτει Βεβαίωση του Μητρώου ΚΑΛΟ, της ∆ιεύθυνσης 

Η δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Αθηναίων και θα αφορά σε 

, όπως αναφέρονται παρακάτω: 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ) 

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ (∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 

(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ) 

(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 6ο ΓΕΛ ΕΣΠ) 

(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 4ο ΣΕΚ)  

ΟΙ ∆ΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

16 63ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 52 & ΟΡΦΕΩΣ 
93 

17 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3

18 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3

 

Β - Υπηρεσίες καθαρισµού κτηρίων (CPV:90911200

Η δαπάνη για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας θα βαρύνει τον ΚΑ 6473.039 και τίτλο 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα ''Αττική 2014-2020», στο πλαίσιο

υλοποίησης του Υποέργου ‘’Αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον 

∆ήµο Αθηναίων’’,  στο πλαίσιο της Πράξης "Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλ

στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014

Προτεραιότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων 

Κοινωνικής Συνοχής'', σύµφωνα µε το άρθρο 20 

εκτιµώµενης αξίας 891.684,00€ συµπ/νου του δικαιώµατος προαίρεσης και Φ.Π.Α. 24%.

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην παροχή υπηρεσι
∆ευτεροβάθµιας   Εκπαίδευσης  και  οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων
Αθήνα 2020. 

 

Για την εύρυθµη λειτουργία 18 Σχολικών µονάδων

εντός των διοικητικών ορίων  των περιοχών παρέµβασης ΟΧΕ

της υγιεινής όχι µόνον των µαθητών/-τριών αλλά και των εκπαιδευτικών, ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρ

καλούνται οι αρµόδιες Υπηρεσίες για την σχολαστική τήρηση των ανωτέρω ιδίως σε ο

απολύµανση κτηρίων όπου στεγάζονται οι σχολικές µονάδες µε ιδιαίτερη έµφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως 

τουαλέτες, γυµναστήρια, διάδροµοι και προαύλιοι χώροι) και για την αµελλητί µέριµνα για αποκοµιδή απορριµµάτων. (ΥΠ.ΕΣ. 

∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/ οικ.8000/16.03.2020). 

Η υπηρεσία καθαριότητας των σχολικών µονάδων κρίνεται άµεση και απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία τους, καθώς και 

για τη µη διασπορά του Covid-19 τόσο εντός των σχολικών µονάδων  όσο και στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών του ∆ήµου 

Αθηναίων.  

Η παρεχόµενη υπηρεσία θα παρέχεται στη σχολική µονάδα, οκτώ(8) ώρες ηµερησίως από ∆ευτέρα 

απασχοληθούν ένα (1) άτοµο ανά σχολική µονάδα. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 52 & ΟΡΦΕΩΣ 406τ.µ. 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Σ 
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕ
Ο 240 τ.µ. 
ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ 

ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3 4.390 τ.µ. ΟΙ ∆ΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ 

ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3 

(CPV:90911200-8)  

Η δαπάνη για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας θα βαρύνει τον ΚΑ 6473.039 και τίτλο «

Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό 

πλαίσιο σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου 

’Αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον 

’’,  στο πλαίσιο της Πράξης "Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας 

στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014

Προτεραιότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων 

Κοινωνικής Συνοχής'', σύµφωνα µε το άρθρο 20 Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ' αποκλειστικότητα 

συµπ/νου του δικαιώµατος προαίρεσης και Φ.Π.Α. 24%. 

θεση αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε  18 Σχολικές µονάδες
οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων  των περιοχών παρέµβασης ΟΧΕ

Για την εύρυθµη λειτουργία 18 Σχολικών µονάδων  Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας   Εκπαίδευσης οι οποίες βρίσκονται 

των περιοχών παρέµβασης ΟΧΕ  Αθήνα 2020 και δεδοµένης της υποχρέωσης της προστασίας 

τριών αλλά και των εκπαιδευτικών, ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρ

καλούνται οι αρµόδιες Υπηρεσίες για την σχολαστική τήρηση των ανωτέρω ιδίως σε ο ́,τι αφορά την καθαριότητα και την 

απολύµανση κτηρίων όπου στεγάζονται οι σχολικές µονάδες µε ιδιαίτερη έµφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως 

στήρια, διάδροµοι και προαύλιοι χώροι) και για την αµελλητί µέριµνα για αποκοµιδή απορριµµάτων. (ΥΠ.ΕΣ. 

Η υπηρεσία καθαριότητας των σχολικών µονάδων κρίνεται άµεση και απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία τους, καθώς και 

19 τόσο εντός των σχολικών µονάδων  όσο και στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών του ∆ήµου 

ενη υπηρεσία θα παρέχεται στη σχολική µονάδα, οκτώ(8) ώρες ηµερησίως από ∆ευτέρα 

απασχοληθούν ένα (1) άτοµο ανά σχολική µονάδα.  
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ΟΙ ∆ΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

«Αξιοποίηση της Κοινωνικής & 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό 

δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου 

’Αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον 

ληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας 

στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014-2020'' και τον Άξονα 

Προτεραιότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων - ∆ιασφάλιση της 

Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ' αποκλειστικότητα του Ν.4412/2016, συνολικής 

18 Σχολικές µονάδες  Πρωτοβάθµιας και 
των περιοχών παρέµβασης ΟΧΕ  

Εκπαίδευσης οι οποίες βρίσκονται 

Αθήνα 2020 και δεδοµένης της υποχρέωσης της προστασίας 

τριών αλλά και των εκπαιδευτικών, ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιµη περίοδο, 

,τι αφορά την καθαριότητα και την 

απολύµανση κτηρίων όπου στεγάζονται οι σχολικές µονάδες µε ιδιαίτερη έµφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως 

στήρια, διάδροµοι και προαύλιοι χώροι) και για την αµελλητί µέριµνα για αποκοµιδή απορριµµάτων. (ΥΠ.ΕΣ. 

Η υπηρεσία καθαριότητας των σχολικών µονάδων κρίνεται άµεση και απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία τους, καθώς και 

19 τόσο εντός των σχολικών µονάδων  όσο και στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών του ∆ήµου 

ενη υπηρεσία θα παρέχεται στη σχολική µονάδα, οκτώ(8) ώρες ηµερησίως από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και θα 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου που θα προκύψουν σηµειώνονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 
∆εδοµένης α) της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής όχι µόνον των µαθητών/

ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιµη περίοδο, 

σε ο ́,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύµανση κτηρίων όπου στεγάζονται οι σχολικές µονάδες µε ιδιαίτερη έµφαση 

στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως τουαλέτες, γυµναστήρια, διάδροµ

για αποκοµιδή απορριµµάτων. (ΥΠ.ΕΣ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/ οικ.8000/16.03.2020), καθώς  και β) της υλοποίησης της δράσης που 

αφορά στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και επαγγελµατικής ενσω

άµεσα  στην απασχόληση περιθωριοποιηµένων πολιτών που λόγω και της τρέχουσας πανδηµικής κρίσης COVID

αντιµετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση θέσης εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη, η παρούσα διαδικασία σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης θα γίνει µε υποψήφιους αναδόχους της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του άρθρου 3 του 

Ν.4430/2016 µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία ικανών συνθηκών ώστε να αυξηθεί η οικονοµική δραστηριότητα των 

κοινωνικών επιχειρήσεων στην πόλη της Αθήνας.

Η δαπάνη της παρούσας σύµβασης θα ανέλθει στο ποσό των 30.000,00

θα βαρύνει τον ΚΑ 6473.039 και τίτλο “ Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον 

∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014

 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 

90911200-8  Υπηρεσίες καθαρισµού κτιρίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

ρεώσεις του αναδόχου που θα προκύψουν σηµειώνονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

∆εδοµένης α) της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής όχι µόνον των µαθητών/-τριών αλλά και των εκπαιδευτικών, 

ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιµη περίοδο, καλούνται οι αρµόδιες Υπηρεσίες για την σχολαστική τήρηση των ανωτέρω ιδίως 

,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύµανση κτηρίων όπου στεγάζονται οι σχολικές µονάδες µε ιδιαίτερη έµφαση 

στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως τουαλέτες, γυµναστήρια, διάδροµοι και προαύλιοι χώροι) και για την αµελλητί µέριµνα 

για αποκοµιδή απορριµµάτων. (ΥΠ.ΕΣ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/ οικ.8000/16.03.2020), καθώς  και β) της υλοποίησης της δράσης που 

αφορά στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και επαγγελµατικής ενσωµάτωσης και η οποία στοχεύει 

άµεσα  στην απασχόληση περιθωριοποιηµένων πολιτών που λόγω και της τρέχουσας πανδηµικής κρίσης COVID

αντιµετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση θέσης εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη, η παρούσα διαδικασία σύναψης 

βασης θα γίνει µε υποψήφιους αναδόχους της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του άρθρου 3 του 

Ν.4430/2016 µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία ικανών συνθηκών ώστε να αυξηθεί η οικονοµική δραστηριότητα των 

κοινωνικών επιχειρήσεων στην πόλη της Αθήνας. 

νη της παρούσας σύµβασης θα ανέλθει στο ποσό των 30.000,00€ µηνιαίως  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και 

θα βαρύνει τον ΚΑ 6473.039 και τίτλο “ Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον 

5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014-2020. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 

Υπηρεσίες καθαρισµού κτιρίων 
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Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης.  

ρεώσεις του αναδόχου που θα προκύψουν σηµειώνονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

τριών αλλά και των εκπαιδευτικών, 

καλούνται οι αρµόδιες Υπηρεσίες για την σχολαστική τήρηση των ανωτέρω ιδίως 

,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύµανση κτηρίων όπου στεγάζονται οι σχολικές µονάδες µε ιδιαίτερη έµφαση 

οι και προαύλιοι χώροι) και για την αµελλητί µέριµνα 

για αποκοµιδή απορριµµάτων. (ΥΠ.ΕΣ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/ οικ.8000/16.03.2020), καθώς  και β) της υλοποίησης της δράσης που 

µάτωσης και η οποία στοχεύει 

άµεσα  στην απασχόληση περιθωριοποιηµένων πολιτών που λόγω και της τρέχουσας πανδηµικής κρίσης COVID-19 

αντιµετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση θέσης εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη, η παρούσα διαδικασία σύναψης 

βασης θα γίνει µε υποψήφιους αναδόχους της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του άρθρου 3 του 

Ν.4430/2016 µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία ικανών συνθηκών ώστε να αυξηθεί η οικονοµική δραστηριότητα των 

µηνιαίως  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και 

θα βαρύνει τον ΚΑ 6473.039 και τίτλο “ Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

 

Η παρού α τεχνική µελέ η αφορά στην ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου ‘

Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον 

Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014

Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων

παρέµβασης ΟΧΕ  Αθήνα 2020. 

Οι απαιτή εις ό ον αφορά στις υπηρεσί

εξά λωσης της πανδηµί ς του COVID 19, 

Ηµερησια καθαριοτητα 

• Καθαρισµα (ξεσκονισµα - σκουπισµα και σφουγγα

επιφάνειες εργασίας, διαδροµους, χω

(εσωτερικο και εξωτερικο χωρο της κεντρικη

• Καθαρισµα και ξεσκονισµα (σε όλα τα γραφει

κλπ.  

• Εξαλειψη των αποτυπωµατων των χεριω

ΕΟ∆Υ για την αποφυγη εξαπλωσης του κορωναι

• Αδειασµα των καδων απορριµµατων και τοποθε

• Αποκοµιδη των αχρηστων αντικειµε

και απορριψη τους στους καδους του ∆η

• Επιµελης καθαριοτητα και απολυ

καθαριστικα, συµφωνα µε τους κανο

ειδικες υποδοχες αυτων, ωστε να τηρου

• Καθαρισµος κουζινας (καθαρισµο

πιατων).  

• Καθαρισµος κουπαστής καγκελων σκάλας. 

• Καθαρισµος εξοπλισµου πληροφορικη

ιδιαιτερη προσοχη και επιµελεια µε τη χρη

• Καθαρισµος των προαύλιων χώρων, ε

Εβδοµαδιαια καθαριοτητα  

• Καθαρισµος θυρων - εσωτερικές, εξωτερικές και µπαλκονόπορτες. 

• Καθαριοτητα των κουφωµατων, των πλαισι

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
στην ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου ‘’Αξιοποίηση  της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων'', στο πλαίσιο της Πράξης "Αξιοποίηση της 

Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014-2020'' και τον Άξονα Προτεραιότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων - ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής'', δεκαοκτώ (18) Σχολικών µονάδων

Εκπαίδευσης οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων

υπηρεσί ς καθαριό ητας και ιδιαί ερα εξαιτί ς των συνθηκώ

του COVID 19, εί αι οι εξή :  

πισµα και σφουγγαρισµα όλων των δαπέδων) σε ο

µους, χωρο αναµονης, τουαλετες, σκαλα, ανελκυστηρα, και χω

ρο της κεντρικης εισοδου) και γυµναστήρια.  

νισµα (σε όλα τα γραφεια και κοινοχρηστους χωρους) των επι

των των χεριων απο τις πορτες, τους διακοπτες, τις πριζες κ.α

πλωσης του κορωναιου.  

των και τοποθετηση νεων σακων απορριµµατων στους κα

χρηστων αντικειµενων και σκουπιδιων απο ολους τους χωρους του κτηρι

δους του ∆ηµου, για την αποφυγη µολυνσεων.  

τητα και απολυµανση των WC (λεκανη, νιπτήρες και δαπεδο) µε τα απαραι

µφωνα µε τους κανονες υγιεινης. Επισης, τοποθετηση χαρτιου υγει

στε να τηρουνται επιµελως οι κανονες υγιεινης για την αποφυγη

νας (καθαρισµος παγκου, νεροχυτη, ψυγειου, τοποθετηση χαρτιου κουζι

λων σκάλας.  

πληροφορικης των γραφειων. Επισηµαινεται οτι: ο εν λογω εξοπλισµο

λεια µε τη χρηση στεγνου µονο υφασµατος.  

ς των προαύλιων χώρων, εµπροσθεν και όπισθεν της κεντρικής εισοδου των σχολικών µονάδων. 

εσωτερικές, εξωτερικές και µπαλκονόπορτες.  

των, των πλαισιων τους και των εσωτερικων διαχωριστικων. 
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’Αξιοποίηση  της Κοινωνικής και 

'', στο πλαίσιο της Πράξης "Αξιοποίηση της 

δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο 

2020'' και τον Άξονα Προτεραιότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

'', δεκαοκτώ (18) Σχολικών µονάδων  

Εκπαίδευσης οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων  των περιοχών 

συνθηκώ  που επικρατού  λογω της 

ρισµα όλων των δαπέδων) σε ολες τις αίθουσες, τα γραφεία, 

ρα, και χωρους κοινης προσβασης 

ρους) των επιπλων, γραφειων, ντουλαπιων, 

ζες κ.α. συµφωνα µε τις οδηγιες του 

των στους καδους.  

ρους του κτηριου σε πλαστικους σακους 

πεδο) µε τα απαραιτητα χηµικα 

υγειας, και κρεµοσαπουνου στις 

ς για την αποφυγηµολύνσεων κλπ..  

κουζινας και υγρου καθαρισµου 

γω εξοπλισµος θα καθαριζεται µε 

δου των σχολικών µονάδων.  

ν.  





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

Μηνιαια καθαριοτητα  

• Εσωτερικος καθαρισµος ψυγειου και ντουλαπιω

• Καθαρισµος κοινοχρηστων χωρων (σκου

• Καθαρισµός µπαλκονιών. 

• Εξωτερικός & εσωτερικός καθαρισµός τζαµιών.

Υλικα Καθαριοτητας:  

Ο αναδοχος επιβαρυνεται µε την παροχη

µηχανηµατων καθαριοτητας, καθως και µε προι

των χωρων οσο και της ατοµικης υγιεινη

Πιο συγκεκριµενα, η αναδοχος εταιρεια επιβαρυ

• προιοντα κουζινας και γενικης χρη

• προιοντα καθαρισµου τουαλετας, 

• καθαριστικα προιοντα γραφειακω

• καθαριστικα προιοντα κοινοχρηστων εσωτερικω

• καθαριστικα προιοντα και εργαλει

• επαγγελµατικο τρολει καθαρισµου

µεσα καθαρισµου,  

• ειδικούς καδους σφουγγαρισµατος, 

• σφουγγαριστρες µεγαλες µε κορδο

• καροτσια τροχηλατα κλειστα για µεταφορα

• σκαλα,  

• λαστιχα,  

• φαρασια καταλληλα για τους διάφορους χώρους, 

• σακους απορριµµατων (διαφορων µεγεθω

Οι ποσοτητες και τα τεµαχια των πιο πα

επαρκης καλυψη των αναγκων καθαριοτητας, ιδιαι

Ειδικότερα:  

• Ολα τα υλικα (σφουγγαριστρες, πανε

για τις Σχολικές Μονάδες, θα διαφε

• Τα υλικα θα ειναι άριστης ποιοτητας, δεν θα πρε

εµπεριεχουν ουσιες που ταξινοµου

• Η ταξινοµηση, επισηµανση και συσκευασι

ισχυει.  
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ου και ντουλαπιων.  

ρων (σκουπισµα, σφουγγαρισµα οπου αυτο ειναι εφικτο

Εξωτερικός & εσωτερικός καθαρισµός τζαµιών. 

νεται µε την παροχη εγκεκριµενων απολυµαντικων-καθαριστικων προι

ς και µε προιοντα προσωπικης υγιεινης που να καλυπτουν τις ανα

ς υγιεινης των µαθητών/-τριων και των εκπαιδευτικών στις Σχολικές Μονάδες. 

α επιβαρυνεται µε:  

ς χρησης καθαριστικα,  

τας,  

ντα γραφειακων χωρων,  

χρηστων εσωτερικων και εξωτερικων χωρων,  

ντα και εργαλεια καθαρισµού τζαµιων,  

καθαρισµου για µεταφορα κοινων εργαλειων και υλικων καθαρισµου

σµατος,  

λες µε κορδονι, µε υποχρεωση να χρησιµοποιουνται καθε µερα καθαρε

για µεταφορα των απορριµµατων στον χωρο τελικης συλλογη

λληλα για τους διάφορους χώρους,  

ρων µεγεθων, για ολους τους καδους εσωτερικων και εξωτερικω

χια των πιο πανω υλικων καθαριοτητας προσδιοριζονται απο τον Ανα

τητας, ιδιαιτερα λογω της αναγκης αποφυγης εξαπλωσης του COVID 19. 

στρες, πανετες, πανακια κλπ.), που θα χρησιµοποιουνται θα ει

για τις Σχολικές Μονάδες, θα διαφερουν και θα πλενονται ξεχωριστα.  

τητας, δεν θα πρεπει να προκαλουν φθορα στους χωρους και τα αντικει

ες που ταξινοµουνται ως επικινδυνες βασει του Εθνικου Μητρωου Χηµικω

µανση και συσκευασια του προιοντος θα ειναι συµφωνες µε τον κανονισµο
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ναι εφικτο, αποκοµιδη σκουπιδιων). 

ν προιοντων, εργαλειων και 

πτουν τις αναγκες καθαριοτητας τοσο 

τριων και των εκπαιδευτικών στις Σχολικές Μονάδες.  

ν καθαρισµου, εφοδιασµενο µε ολα τα 

ρα καθαρες,  

ς συλλογης,  

ν και εξωτερικων χωρων).  

τον Αναδοχο, ωστε να υπαρχει 

πλωσης του COVID 19.  

νται θα ειναι αποκλειστικής χρήσης 

ρους και τα αντικειµενα ουτε να 

ου Χηµικων Προιοντων.  

µφωνες µε τον κανονισµο(ΕΚ)1272/2008, οπως 
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• Θα εχει κατατεθει αιτηση καταχω

κανονισµουCLP (Κανονισµος 1272/2008ΕΚ), ο

• Ολα τα απορρυπαντικα προιοντα θα ε

• Ολα τα χρησιµοποιουµενα απορρυπαντικα

«Τηλεφωνο Κεντρου ∆ηλητηριασεων 210

• Τα απορρυπαντικα και τα απολυµαντικα

ειναι επιβλαβη για την υγεια του προσωπικου

• Τα προιοντα καθαρισµου και απολυ

συσκευασια και µε την συνθεση –

• Η διαλυση των παρασκευαζοµενων διαλυµα

συνεργειου πρεπει να γινεται συ

που θα χρησιµοποιηθει να ειναι το

• Η Αναθετουσα Αρχη εχει το δικαι

αναδοχος πρεπει να συµµορφωνεται προς τις παρατηρη

Υλικα Υγιεινης 

Ο Αναδοχος επιβαρυνεται µε την ηµερησια η

τις αναγκες, που διατασσουν οι κανονες υγιεινη

οπως αυτες περιγραφονται παραπανω, θα εφοδια

• 2 lt κρεµοσαπουνο µε ουδετερο ph, ανα

• 10 ρολά χαρτι υγειας ανα τουαλετα εβδοµαδιαίως, 

• 6 ρολά χαρτι κουζινας 800 gr εβδοµαδιαίως. 

Οι ανωτερω αναφορες ειναι οι ελαχιστα απαιτου

µαθητών/-τριων και των εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας. 

Κάθε Σχολική Μονάδα θα πρεπει να εφοδια

υγιεινης θα πρεπει ο Αναδοχος να τα αναπληρω

υπευθυνο παρακολουθησης της συµβασης. 

Απαιτουµενος εξοπλισµος 

Ο εξοπλισµος που θα διατεθει απο τον ανα

ειδικα για τη χρηση που προοριζεται.  

Ο εξοπλισµος πλυσιµατος και απολυµανσης των χω

διατιθενται απο τον αναδοχο.  

Ο εξοπλισµος πρεπει να πληροι τους παρακα

• Να ανταποκρινεται πληρως στις ανα
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τηση καταχωρησης του προιοντος στο ΕΜΧΠ, εφοσον απαιτειται, συ

ς 1272/2008ΕΚ), οπως ισχυει.  

ντα θα εχουν γνωστοποιηθει ηλεκτρονικα στο Κεντρο ∆ηλητηρια

µενα απορρυπαντικα προιοντα θα φερουν στις ετικετες τις φρασεις: «Μακρια

σεων 210-7793777».  

και τα απολυµαντικα προιοντα δεν πρεπει να αναδυουν δυσαρεστες οσµε

α του προσωπικου και των ωφελουµενων.  

και απολυµανσης πρεπει να παρεχονται στο προσωπικο του συνεργει

– διαλυση της εταιρείας παραγωγης της.  

µενων διαλυµατων (προς χρηση) καθαρισµου που θα κα

νεται συµφωνα µε τις οδηγιες της εταιρειας παρασκευης των προι

ναι τοσο αβλαβες για τον ανθρωπο οσο και αποτελεσµατικο

χει το δικαιωµα να ελεγχει στο Γενικο Χηµειο του Κρατους την ποιο

νεται προς τις παρατηρησεις και να αντικαθιστα τα υλικα

σια η την εβδοµαδιαια παροχη αναλωσιµων υλικων υγιεινη

νες υγιεινης λογω COVID-19. Πιο συγκεκριµενα, οι τουαλε

νω, θα εφοδιαζονται συµφωνα µε τα κατωτερω:  

τερο ph, ανα τουαλετα εβδοµαδιαιως,  

τα εβδοµαδιαίως,  

νας 800 gr εβδοµαδιαίως.  

χιστα απαιτουµενες και θα κρινονται σε καθηµερινη βαση, αναλο

τριων και των εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας.  

πει να εφοδιαζεται µε επαρκη ποσοτητα υλικων. Σε περιπτωση µη επα

δοχος να τα αναπληρωνει εντος 24ωρου απο τη σχετικη επισηµανση που θα του γι

µβασης.  

τον αναδοχο για την καθαριοτητα των σχολικών µονάδων θα ει

µανσης των χωρων και µικροεργαλεια (κουβαδες σφουγγαρι

τους παρακατω ορους:  

ρως στις αναγκες της Σχολικής Μονάδας για την καθαριοτητα.  
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ται, συµφωνα µε το αρθρο 45 του 

ντρο ∆ηλητηριασεων.  

σεις: «Μακρια απο παιδια» και 

ρεστες οσµες και δεν θα πρεπει να 

του συνεργειου καθαρισµου στη 

που θα κανει το προσωπικο του 

ς των προιοντων, ωστε το διαλυµα 

σο και αποτελεσµατικο.  

τους την ποιοτητα των υλικων και ο 

τα υλικα που προκαλουν φθορα.  

ν υγιεινης, αναλογα µε το ειδος και 

οι τουαλετες των σχολικών µονάδων, 

ση, αναλογως των αναγκων των 

πτωση µη επαρκειας των υλικων 

µανση που θα του γινει απο τον 

τητα των σχολικών µονάδων θα ειναι επαγγελµατικου τυπου, 

δες σφουγγαριστρες, σκουπες κτλ.) θα 
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• Να µην προκαλει φθορες (βραχυχρο

Μονάδας.  

• Να ειναι κατα το δυνατον αθορυβος. 

• Να βρισκεται σε α

ΓΕΝΙΚΑ:  

Ο αναδοχος θα πρεπει να ενηµερω

ευθυνη της καθαριοτητας.  

Ο αναδοχος θα πρεπει να φροντι

Ο αναδοχος ειναι υποχρεωµενος να συνεργα

Ο αναδοχος ευθυνεται ρητα για κα

συµπεριλαµβανοµενου ανεξαιρετως οποιουδη

που αναλαµβάνει, καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις.

Ο αναδοχος, οταν του ζητηθεί, θα προσκοµι

κτηριων και αναλυτικη περιοδικη

αναδοχος απασχολεί ανασφαλιστο προσωπικο

Προβλεποµενο προσωπικο, για τις ως α

Το προβλεποµενο προσωπικο του Αναδοχου και οι ω

• ένα (1) ατοµο για κάθε Σχολική Μονάδα, για συνολικά οκτώ (8) ώρες εργασίας καθηµερινά.

Γενικοί όροι 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης και δεδοµένης της στόχευσης της θα προτιµηθούν οικονοµικοί φορείς που δίνουν 

προτεραιότητα στην απασχόληση εργαζόµενων που προέρχονται από ειδικές κοινωνικές οµάδες (ΚοινΣΕπ ¨Ένταξης). 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Οι οικονοµικοι φορεις δεσµευονται:  

• Ως ανάδοχος να εφαρµόζει κατά 

των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικου

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλε

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντο

• Ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασι

λύση αυτής, να τηρήσουν εµπιστευτικα

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνου

γνώση τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιω

κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικο

• Να µην ενεργήσουν αθέµιτα, παρα

στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφο
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ς (βραχυχρονια και µακροχρονια) στις εγκαταστασεις και στον εξοπλισµο

ρυβος.  

σκεται σε αριστη κατασταση απο 

πει να ενηµερωνει την υπηρεσια για τυχον ζηµιες που θα εντοπίζονται στους χω

πει να φροντιζει για οσο το δυνατον χαµηλοτερη καταναλωση ηλεκτρικη

νος να συνεργαζεται µε την Αναθετουσα Αρχη για την τη

για καθε ενεργεια των υπαλληλων, τυχον συµβουλων η

τως οποιουδηποτε χρησιµοποιηθει απο αυτον για την εκπλη

που αναλαµβάνει, καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις. 

ταν του ζητηθεί, θα προσκοµισει κατασταση προσωπικου που θα αναλα

περιοδικη δηλωση που υποβαλλει στον Ε.Φ.Κ.Α.. Στην περιπτωση που διαπιστωθει

λιστο προσωπικο, τοτε η Υπηρεσία καταγγελλει υποχρεωτικα

, για τις ως ανω περιγραφοµενες υπηρεσιες καθαριοτητας:  

χου και οι ωρες απασχολησης του αναλυονται ως ακολου

τοµο για κάθε Σχολική Μονάδα, για συνολικά οκτώ (8) ώρες εργασίας καθηµερινά.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης και δεδοµένης της στόχευσης της θα προτιµηθούν οικονοµικοί φορείς που δίνουν 

προτεραιότητα στην απασχόληση εργαζόµενων που προέρχονται από ειδικές κοινωνικές οµάδες (ΚοινΣΕπ ¨Ένταξης). 

 την εκτέλεση της σύµβασης τις διατάξεις της νοµοθεσι

ληψης του επαγγελµατικού κινδυ ́νου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεω

ργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµο

ες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθυ ́νης και της αρµοδιότητας τους. 

ρκεια της διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης

σουν εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσουν σε τρίτους 

και διεθνούς Τύπου), οποιαδη ́ποτε έγγραφα η ́ πληροφορι

λεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους

ξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθει

παράνοµα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασι

εφόσον επιλεγούν.  
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σεις και στον εξοπλισµο της Σχολικής 

αποψη λειτουργιας.  

ες που θα εντοπίζονται στους χωρους που χει την 

λωση ηλεκτρικης ενεργειας και νερου.  

για την τηρηση της συµβασης. 

λων η αντιπροσωπων αυτου, 

ν για την εκπληρωση των υποχρεωσεων 

που θα αναλαβει τον καθαρισµο των 

πτωση που διαπιστωθει οτι ο 

λλει υποχρεωτικα τη συµβαση.  

ονται ως ακολουθως:  

τοµο για κάθε Σχολική Μονάδα, για συνολικά οκτώ (8) ώρες εργασίας καθηµερινά. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης και δεδοµένης της στόχευσης της θα προτιµηθούν οικονοµικοί φορείς που δίνουν 

προτεραιότητα στην απασχόληση εργαζόµενων που προέρχονται από ειδικές κοινωνικές οµάδες (ΚοινΣΕπ ¨Ένταξης).  

ξεις της νοµοθεσίας περί υγει ́ας και ασφάλειας 

γω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

σεων και τις αρµόδιες δηµόσιες 

τητας τους.  

µβασης, αλλά και µετά τη λήξη η ́ 

τους (συµπεριλαµβανοµένων των 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

σεων τους και ότι θα λαµβάνουν τα 

χουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

ρκεια της διαδικασίας, αλλά και κατά το 
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• Να µην προβαίνουν σε δηµόσιες δηλω

της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετε

στην Αναθέτουσα Αρχή και να µη δεσµευ

• Να εφαρµόζουν την υπ’ αριθ. 

κατώτατου ηµεροµισθίου για τους υπαλλη

• Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να λαµβα

τηρούν τα προβλεπόµενα στις οδηγι

και των φιλοξενούµενων.  

• Ο καθαρισµός της Σχολικής Μονάδας θα πραγµατοποιει

διαδικασίες και τα τεχνικά µε ́σα, 

Αρχη ́.  

• Το προσωπικο καθαριοτητας εχει υποχρε

- να συµµορφωνεται στους κανονισµου

- να συµπεριφερεται ευγενικα

στον Κωδικα Επικοινωνι

- να µην δεχεται δωρα η φιλοδωρη

- να µην ασχολειται µε οποιαδη

- να µην καπνιζει στους χω

εργαζοµενους στην Υπηρεσι

- να γνωριζει τα βασικα στοιχει

• Ο  αναδοχος αναλαµβανει καθε ευθυ

η ζηµιες που προξενει ο ιδιος η το προσωπικο

πραγµατα της Υπηρεσιας απο οποιαδη

• Ο αναδοχος υποχρεουται:  

- Να γνωστοποιει εγγραφως και εγκαι

 Ουδεµια εξαρτηση και εργασιακη

 Εναντι αυτου του προσωπικου

ευθυνες και κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεω

- Στο πλαισιο του συµβατικου τιµη

να ικανοποιουνται πληρως οι απαιτη

-  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Μαρία Ζάρρα 

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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σιες δηλώσεις σχετικά µε το συµβατικό αντικείµενο, χωρί

τε να συµµετέχουν σε δραστηριο ́τητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεω

και να µη δεσµεύουν αυτήν µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγου

. 107676/27.12.2021 υπουργική απόφαση «Καθορισµο

ου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», (ΦΕΚ 6263/Β/27

πει να λαµβάνουν όλα τα αιτούµενα µέτρα ασφαλείας για το προσωπικο

µενα στις οδηγίες του ΕΟ∆Υ λόγω του COVID-19, για την ασφάλεια των εργαζοµε

ς της Σχολικής Μονάδας θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτε

, καθώς και τις γραπτές και προφορικές οδηγίες που µπορει

χει υποχρεωση:  

νεται στους κανονισµους λειτουργιας της Σχολικής Μονάδας  

ρεται ευγενικα προς τους µαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς και να εφαρµο

δικα Επικοινωνιας ∆ηµοσιων Υπαλληλων (Κ.Ε.∆.Υ.) 

φιλοδωρηµατα απο κανεναν και για οποιονδηποτε λογο

ται µε οποιαδηποτε αλλη εργασια εκτος απο τα καθηκοντα του 

ζει στους χωρους οπου απαγορευεται το καπνισµα, καθως και οταν

µενους στην Υπηρεσια και µε τους εξυπηρετουµενους αυτης 

στοιχεια της εσωτερικης λειτουργιας του κτηριου.  

θε ευθυνη και καθισταται µονος και αποκλειστικα υπευθυνος γ

το προσωπικο του κατα την εκτελεση της συµβασης, καθω

οποιαδηποτε ανεξαρτητως αιτια.  

φως και εγκαιρως σε καθε µελος του απασχολουµενου προσωπικου

ρτηση και εργασιακη η αλλη νοµιµη σχεση εχει µε την Υπηρεσια. 

του προσωπικου θα υπεχει αυτος και µονον ολες τις εκ του νοµου και 

νες και κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεωσεις.  

τιµηµατος, να διαθετει τον κατάλληλο εξοπλισµο και γενικο

ρως οι απαιτησεις του συµβατικου αντικειµενου.  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Γεωργία Μπούρη 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ευάγγελος Νεµπεγλεριώτης
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χωρίς την προηγούµενη συναίνεση 

βαστες µε τις υποχρεώσεις τους απέναντι 

ς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.  

Καθορισµο ́ς κατώτατου µισθού και 

ρας», (ΦΕΚ 6263/Β/27-12-2021).  

ας για το προσωπικό τους και να 

λεια των εργαζοµένων του αλλά 

παραδεκτές τεχνικές, µεθόδους, 

ες που µπορεί να δίνει η Αναθέτουσα 

τριες και εκπαιδευτικούς και να εφαρµοζει τα οριζοµενα 

γο 

 

ταν συνδιαλεγεται µε 

θυνος για οποιεσδηποτε φθορες 

µβασης, καθως επισης σε προσωπα η 

µενου προσωπικου του οτι:  

 

µου και της συµβασης ποινικες 

και γενικοτερα ο,τι απαιτειται, ωστε 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

Ευάγγελος Νεµπεγλεριώτης 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

2.
 
Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
σε € 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ
ΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (όπως 
περιγράφονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές) 

30.000,00 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

                       

∆ικαίωµα προαίρεσης: 209.100,00€ άνευ ΦΠΑ (Φ.Π.Α. 24%:
∆ικαίωµα προαίρεσης µε ΦΠΑ 24%: 259.284,00
 
Συνολική εκτιµώµενη αξία σύµβασης συµπ/νου δικαιώµατος προαίρεσης

172.584,00€ )  
Συνολική εκτιµώµενη αξία σύµβασης συµπ/ν

 

.Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6473.039 και τίτλο “

καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

Μαρία Ζάρρα 

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
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. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται ως εξής: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ σε 

€ χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24%

17 510.000,00 122.400,00

6,97 209.100,00 50.184,00

24 719.100,00 172.584,00

άνευ ΦΠΑ (Φ.Π.Α. 24%: 50.184,00€)  
259.284,00€ 

Συνολική εκτιµώµενη αξία σύµβασης συµπ/νου δικαιώµατος προαίρεσης άνευ Φ.Π.Α. 24%:

Συνολική εκτιµώµενη αξία σύµβασης συµπ/νου δικαιώµατος προαίρεσης συµπ/νου Φ.Π.Α.:

.Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6473.039 και τίτλο “ Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις 

καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Γεωργία Μπούρη 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ευάγγελος 
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ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ σε € µε ΦΠΑ 

122.400,00 632.400,00 

50.184,00 259.284,00 

172.584,00 891.684,00 

άνευ Φ.Π.Α. 24%: 719.100,00€ (Φ.Π.Α. 24%: 

συµπ/νου Φ.Π.Α.: 891.684,00€  

Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις 

καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014-2020''”. 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

Ευάγγελος Νεµπεγλεριώτης 
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                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

3. 
 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικεί ενο της παρεχό ενης υπηρεσί

Η παρού α τεχνική µελέ η αφορά στην ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου ‘’Αξιοποίηση της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων’’, 

Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014

Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων 

µονάδων  Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας

παρέµβασης ΟΧΕ  Αθήνα 2020. 

 

Α/
Α 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 51ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 40

2 32ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 55

3 14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΑ 70 

4 72ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ & ΑΚΤΑΙΟΥ 2

5 87ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΦΕΩΣ 58 & ΑΧΝΙΑ∆ΩΝ

6 20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 8

7 50ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 101

8 99ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 11 

9 53ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΡΣΟΥ 26 & ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ

10 2ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΑ 70 

11 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ

12 42ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟ∆Α 12

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

 ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ενης υπηρεσί ς  

η αφορά στην ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου ‘’Αξιοποίηση της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων’’, στο πλαίσιο της Πράξης "Αξιοποίηση της 

Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014-2020'' και τον Άξονα Προτεραιότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων - ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής'', και ειδικότερα δ

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας   Εκπαίδευσης οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 40 1.382 τ.µ.  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 55 439,52 τ.µ. ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ 

2.088 τ.µ. (ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ)

ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ & ΑΚΤΑΙΟΥ 2 2.394 τ.µ. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ (∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ 
ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

ΟΡΦΕΩΣ 58 & ΑΧΝΙΑ∆ΩΝ 1.666 τ.µ.  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 8 1.290 τ.µ. ΚΑΙ 
420τ.µ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 101 2.463 τ.µ.  

1.398,74 τ.µ.  

ΤΑΡΣΟΥ 26 & ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 1.000 τ.µ./ 
70τ.µ. 
ΥΠΟΓΕΙΟ 

(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ)

641,94 τ.µ.  

ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1.853 τ.µ./ 

 200τ.µ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 6ο ΓΕΛ ΕΣΠ)

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟ∆Α 12 700 τ.µ.  
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η αφορά στην ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου ‘’Αξιοποίηση της Κοινωνικής και 

στο πλαίσιο της Πράξης "Αξιοποίηση της 

στον ∆ήµο Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο 

2020'' και τον Άξονα Προτεραιότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής'', και ειδικότερα δεκαοκτώ (18) Σχολικών 

Εκπαίδευσης οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων  των περιοχών 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ) 

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ (∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ 
ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 

(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ) 

(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 6ο ΓΕΛ ΕΣΠ) 
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13 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΙΛΕΩΣ 37-41

14 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΕΥ∆ΕΝ & ΑΧΑΡΝΩΝ

15 63ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΦΕΩΣ 93 

16 63ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 52 & ΟΡΦΕΩΣ 
93 

17 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3

18 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3

Οι απαιτή εις οσον αφορα στις υπηρεσι

εξαπλωσης της πανδηµιας του COVID 19, ει

Η υπηρεσια καθαριοτητας των παραπανω σχολικών µονάδων  κρι

χώρου, την προασπιση της δηµοσιας υγειας στο ∆η

Το προβλεποµενο προσωπικο του Αναδοχου για τις υπηρεσι

• ένα (1) ατοµο καθηµερινά για συνολική απασχόληση οκτώ (8) ωρών, εκτός επίσηµων αργιών. 

Ητοι: οκτώ (8) ωρες ηµερησιως συνολικα

αργιων.  

Η αξί  της υπηρεσί ς ανέ χεται στο ποσό των 

KA6473.039 και τίτλο “ Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο 
Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014
 

ΑΡΘΡΟ 2: Χρονος Έναρξης Ισχυος -  ∆ια

Χρονος εναρξης ισχυος εκτελεσης της συ

συµβαλλοµενα µερη, συµφωνητικου στο ΚΗΜ∆ΗΣ (α

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) µήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε δυνατότητα χρονικής 

παράτασης κατά επτά (7) µήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει το 

σύµβασης, µε µονοµερή της δήλωση (απόφαση) που εκδίδεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και κοινοποιείται στον 

ανάδοχο, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών πριν από τη λήξη αυτής, για επιπλέον επτά (

την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της αρχικής διάρκειας της σύµβασης και µε τους ίδιους όρους εκτέλεσης της αρχικής 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

41 9.244τ.µ./ 

2200 τ.µ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 4ο ΣΕΚ) 

& ΑΧΑΡΝΩΝ 2.117τ.µ.  

4.834 τ.µ. + 
406τ.µ. 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Σ 
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕ
Ο 240 τ.µ. 
ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΟΙ ∆ΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ 

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 52 & ΟΡΦΕΩΣ 

ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3 4.390 τ.µ. ΟΙ ∆ΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ 

ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3 

στις υπηρεσιες καθαριοτητας και ιδιαιτερα εξαιτιας των συνθηκω

19, ειναι οι Υπηρεσίες καθαρισµού κτηρίων (CPV:90911200

νω σχολικών µονάδων  κρινεται αµεση και απαραιτητη για τη λειτουργικότητα του 

ας στο ∆ηµο Αθηναιων και την αντιµετωπιση της εξαπλωσης του COVID 19.

χου για τις υπηρεσιες καθαριοτητας και οι ωρες απασχο

τοµο καθηµερινά για συνολική απασχόληση οκτώ (8) ωρών, εκτός επίσηµων αργιών. 

ως συνολικα. Οι ηµερες εργασιας ειναι ∆ευτερα εως Παρασκευή, εξαιρουµένων των 

χεται στο ποσό των 37.200,00 € το µήνα, συµπεριλαµβανοµέ ου του ΦΠΑ

Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο 
Αθηναίων'' µε κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ''Αττική 2014-2020'' . 

∆ιαρκεια Συµβασης – ∆ικαίωµα προαίρεσης 

λεσης της συµβασης οριζεται η ηµεροµηνια αναρτησης του υπογεγραµµε

στο ΚΗΜ∆ΗΣ (αρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). 

ορίζεται σε δεκαεπτά (17) µήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε δυνατότητα χρονικής 

παράτασης κατά επτά (7) µήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει το δικαίωµα προαίρεσης, προκειµένου να παρατείνει τη διάρκεια της 

σύµβασης, µε µονοµερή της δήλωση (απόφαση) που εκδίδεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και κοινοποιείται στον 

ανάδοχο, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών πριν από τη λήξη αυτής, για επιπλέον επτά (

την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της αρχικής διάρκειας της σύµβασης και µε τους ίδιους όρους εκτέλεσης της αρχικής 
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(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 4ο ΣΕΚ)  

ΟΙ ∆ΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΟΙ ∆ΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ας των συνθηκων που επικρατουν λογω της 

(CPV:90911200-8). 

τητη για τη λειτουργικότητα του 

πλωσης του COVID 19. 

ρες απασχολησης του ειναι:  

τοµο καθηµερινά για συνολική απασχόληση οκτώ (8) ωρών, εκτός επίσηµων αργιών.  

ως Παρασκευή, εξαιρουµένων των 

ου του ΦΠΑ, και θα βαρύ ει τον 

Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας για δράσεις καθαριότητας στον ∆ήµο 

ρτησης του υπογεγραµµενου απο τα 

ορίζεται σε δεκαεπτά (17) µήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε δυνατότητα χρονικής 

 

, προκειµένου να παρατείνει τη διάρκεια της 

σύµβασης, µε µονοµερή της δήλωση (απόφαση) που εκδίδεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και κοινοποιείται στον 

ανάδοχο, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών πριν από τη λήξη αυτής, για επιπλέον επτά (7) µήνες, µε έναρξη 

την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της αρχικής διάρκειας της σύµβασης και µε τους ίδιους όρους εκτέλεσης της αρχικής 
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σύµβασης. Στην ως άνω απόφαση θα αναφέρονται το αντικείµενο της υπηρεσίας, η ποσότητα, η προθεσµία άσκησης και το 

αντίστοιχο τίµηµα, και το οποίο σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής 

σύµβασης, και εφόσον προσκοµιστεί η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείµενο του δικαιώµα

να επιβάλει τις προβλεπόµενες, στις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16, κυρώσεις (κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου κλπ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώµατος προαίρεσης εναπόκειτα

παρών όρος δεν θεµελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύµβασης για παράταση της αρχικής διάρκειάς της.

ΑΡΘΡΟ 3: Ισχυουσες διαταξεις  

Η αναθεση της υπηρεσιας θα γινει συµφωνα µε τις διατα

• Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κυ

• Το N. 3852/ΦΕΚ 87 ‘Α/7-6-2010 «Νε

Προγραµµα Καλλικρατης».  

• Το ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19

Εµβαθυνση της ∆ηµοκρατιας – Ενι

των ΟΤΑ [Προγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι

• Το αρθρο 68 του ν.3863/2010 «Νε

σχεσεις» ( ‘Α115), οπως τροποποιη

Επιθεωρητων Εργασιας, ρυθµισεις θεµα

ν.4144/2013 ( ‘Α88) «Αντιµετωπιση της παραβατικο

αφορα στις Συµβασεις εργολαβιας εταιρειω

• Για ο,τι δεν προβλεπεται στην παρου

αφορουν στην εκτελεση συµβασεων προµη

συµπληρωµατικα ο Αστικος Κωδικας. 

• Των σε εκτελεση των ανωτερω νο

ρητα η απορρεουν απο τα οριζοµενα στα συµβατικα

ασφαλιστικου, εργατικου, κοινωνικου

εκτελεση της παρουσας συµβασης, ε

• Οι οικονοµικοί φορείς θα πρεπει να εφαρµο

κατωτατου µισθου και κατωτατου ηµεροµισθι

6263/Β/27-12-2021).  
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σύµβασης. Στην ως άνω απόφαση θα αναφέρονται το αντικείµενο της υπηρεσίας, η ποσότητα, η προθεσµία άσκησης και το 

οιχο τίµηµα, και το οποίο σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής 

σύµβασης, και εφόσον προσκοµιστεί η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείµενο του δικαιώµατος προαίρεσης, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί 

να επιβάλει τις προβλεπόµενες, στις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16, κυρώσεις (κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου κλπ). 

Η ενεργοποίηση του δικαιώµατος προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της Αρχής.  Σε καµία περίπτωση ο 

παρών όρος δεν θεµελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύµβασης για παράταση της αρχικής διάρκειάς της.

µφωνα µε τις διαταξεις:  

2006 «Κυρωση του Κωδικα ∆ηµων και Κοινοτητων».  

2010 «Νεα Αρχιτεκτονικη της Αυτοδιοικησης και της Αποκεντρωµε

Το ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Μεταρρυθµιση του θεσµικου πλαισιου της Τοπικη

Ενισχυση της Συµµετοχης – Βελτιωση της οικονοµικης και αναπτυξιακη

γραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»  

ρθρο 68 του ν.3863/2010 «Νεο Ασφαλιστικο Συστηµα και συναφεις διαταξεις, ρυθµι

πως τροποποιηθηκε µε το αρθρο 24 του ν. 3996/2011 ( ‘Α170) «Αναµο

σεις θεµατων Κοινωνικης Ασφαλισης και αλλες διατα

πιση της παραβατικοτητας στην Κοινωνικη Ασφαλιση και στην αγορα

ας εταιρειων παροχης υπηρεσιων καθαρισµου η/και φυ

πεται στην παρουσα µελετη, εφαρµοζονται οι διαταξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν που 

σεων προµηθειας αγαθων και στην εκτελεση συµβασεων παροχη

δικας.  

ρω νοµων εκδοθεισων κανονιστικων πραξεων, των λοιπω

µενα στα συµβατικα τευχη της παρουσας, καθως και του συνο

, κοινωνικου, περιβαλλοντικου και φορολογικου δικαιου που διε

µβασης, εστω και αν δεν αναφερονται ρητα παραπανω.  

πει να εφαρµοζουν την υπ’ αριθ. 107676/27.12.2021 υπουργ

τατου ηµεροµισθιου για τους υπαλληλους και τους εργατοτεχνι
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σύµβασης. Στην ως άνω απόφαση θα αναφέρονται το αντικείµενο της υπηρεσίας, η ποσότητα, η προθεσµία άσκησης και το 

οιχο τίµηµα, και το οποίο σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής 

τος προαίρεσης, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί 

να επιβάλει τις προβλεπόµενες, στις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16, κυρώσεις (κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

ι αποκλειστικά στη βούληση της Αρχής.  Σε καµία περίπτωση ο 

παρών όρος δεν θεµελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύµβασης για παράταση της αρχικής διάρκειάς της. 

κησης και της Αποκεντρωµενης ∆ιοικησης - 

ου της Τοπικης Αυτοδιοικησης – 

ς και αναπτυξιακης λειτουργιας 

ξεις, ρυθµισεις στις εργασιακες 

170) «Αναµορφωση του Σωµατος 

λλες διαταξεις» και το αρθρο 22 του 

λιση και στην αγορα εργασιας» που 

/και φυλαξης  

ξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν που 

σεων παροχης υπηρεσιων, και 

ξεων, των λοιπων διαταξεων που αναφερονται 

ς και του συνολου των διαταξεων του 

ου που διεπει την αναθεση και 

ζουν την υπ’ αριθ. 107676/27.12.2021 υπουργικη αποφαση «Καθορισµος 

λους και τους εργατοτεχνιτες ολης της χωρας», (ΦΕΚ 
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ΑΡΘΡΟ 4: Κριτηριο αναθεσης  

Κριτηριο αναθεσης ειναι η πλεον συµφερουσα απο

 

ΑΡΘΡΟ 5: Εγγυησεις 

 ∆εν προβλεπεται η καταθεση εγγυητικη

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 4% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, µη συµπ/νου δικαιώµατος προαίρεσης και ΦΠΑ και κατατίθεται µέχρι 

και την υπογραφή της σύµβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον µε το συµβατικό χρόνο 

εκτέλεσης της σύµβασης προσαυξηµένο κατά εξήντα (60) ηµέρες.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ∆ικαίωµα συµµετοχής 

 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της

του Ν. 4412/2016, οι φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε τον Ν.4430/201

συµµετοχής της παρούσας µελέτης.  

Ενώσεις οικονοµικών φορέων: Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Στην παρούσα 

σύµβαση οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσ

µεταξύ των φορέων του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 

µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών 

περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία 

για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 7: Κριτή ια Ποιοτική  Επιλογή

 Α. Καταλληλό ητα ά κησης επαγγελµατική

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν 

δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης, 

υπηρεσιών καθαρισµού κτιρίων, επαγγελµατικών χώρων κ.λπ.

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να διαθέτουν άδεια 

σκοπιµότητας από ∆ηµόσια Αρχή ή να είναι εγγεγραµµένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

κάνει έναρξη επιτηδεύµατος στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται από όλα τα µέλη 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
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ρουσα απο οικονοµικη αποψη προσφορα αποκλειστικα

θεση εγγυητικης επιστολής συµµετοχης.  

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης   

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 4% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, µη συµπ/νου δικαιώµατος προαίρεσης και ΦΠΑ και κατατίθεται µέχρι 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον µε το συµβατικό χρόνο 

εκτέλεσης της σύµβασης προσαυξηµένο κατά εξήντα (60) ηµέρες. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20  

ορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε τον Ν.4430/2016, και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις 

Ενώσεις οικονοµικών φορέων: Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Στην παρούσα 

σύµβαση οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, θα είναι αποκλειστικά 

µεταξύ των φορέων του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 

µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών 

περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία 

για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

 

κησης επαγγελµατική  δραστηριό ητας  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν 

δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης, δηλαδή να έχουν ως επαγγελµατική δραστηριότητα την παροχή 

ρίων, επαγγελµατικών χώρων κ.λπ. 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να διαθέτουν άδεια 

σκοπιµότητας από ∆ηµόσια Αρχή ή να είναι εγγεγραµµένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας 

οµίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016 και να έχουν 

κάνει έναρξη επιτηδεύµατος στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται από όλα τα µέλη 
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αποκλειστικα βασει τιµης.  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 4% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, µη συµπ/νου δικαιώµατος προαίρεσης και ΦΠΑ και κατατίθεται µέχρι 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον µε το συµβατικό χρόνο 

έχουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20  

ορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του 

6, και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις 

Ενώσεις οικονοµικών φορέων: Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Στην παρούσα 

ωρινών συµπράξεων, θα είναι αποκλειστικά 

µεταξύ των φορέων του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 

µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να 

περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν 

δηλαδή να έχουν ως επαγγελµατική δραστηριότητα την παροχή 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να διαθέτουν άδεια 

σκοπιµότητας από ∆ηµόσια Αρχή ή να είναι εγγεγραµµένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016 και να έχουν 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης.  
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 Β. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται ότι το 70% των µελών 

των Κον.Σ.Επ. Ένταξης του άρθρου 20 του Ν.4430/2016, εντός της τελευταίας τριετίας 

τουλάχιστον δεκαέξι (16) µήνες προϋπηρεσία σε σχολικές µονάδες.

Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, 

για την εκτέλεση της σύµβασης συνοδευόµενη από

Προσωπικού του αντίστοιχου φορέα απασχόλησης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η συγκεκριµένη ελάχιστη προϋπόθεση µπορεί να καλύπτεται από ένα ή 

περισσότερα µέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 8: Ό οι εκτέ εσης της Σύ βασης (α

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανά

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαί

συλλογικές συµβάσεις ή τις διεθνείς διά

απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτή

ανάδοχο 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.

Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστι

Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, και µε τη ρητή 

υποχρέωση να καταβάλει τις νόµιµες αποδοχές στους εργαζόµενους οι οποίες σε καµία πε

κατώτερες των προβλεπόµενων από τις οικίες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι, 

να τηρεί το νόµιµο ωράριο εργασίας, ως και τις νόµιµες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλεια

εργαζοµένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για 

την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις 

απέναντι στο ∆ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα 

κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις

Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ως σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα νοούνται ιδίως τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 

3863/2010 (Α΄ 115) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ 9: Παρακολού ηση Σύ βασης Παροχή

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις συναρµόδιες υπηρεσίες  (∆/νση 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ∆/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης), οι  οποίες και θα εισηγούνται στην 

Οικονοµική Επιτροπή για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην 
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Β. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται ότι το 70% των µελών 

των Κον.Σ.Επ. Ένταξης του άρθρου 20 του Ν.4430/2016, εντός της τελευταίας τριετίας (2019

τουλάχιστον δεκαέξι (16) µήνες προϋπηρεσία σε σχολικές µονάδες. 

Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν κατάσταση του προσωπικού που θα διαθέσει 

για την εκτέλεση της σύµβασης συνοδευόµενη από είτε βεβαίωση προϋπηρεσίας των Σχολικών Επιτροπών είτε της ∆/νσης 

οσωπικού του αντίστοιχου φορέα απασχόλησης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η συγκεκριµένη ελάχιστη προϋπόθεση µπορεί να καλύπτεται από ένα ή 

βασης (αρθρο 130 του Ν.4412/16)  

βασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τοµεί

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Έ

διάταξης περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαί

τηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον 

λέγχεται 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. 

Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους 

Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, και µε τη ρητή 

υποχρέωση να καταβάλει τις νόµιµες αποδοχές στους εργαζόµενους οι οποίες σε καµία πε

κατώτερες των προβλεπόµενων από τις οικίες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι, 

να τηρεί το νόµιµο ωράριο εργασίας, ως και τις νόµιµες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλεια

εργαζοµένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για 

την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις 

ο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα 

κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις

Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ως σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα νοούνται ιδίως τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 

15) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

βασης Παροχή  Υπηρεσί ς  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις συναρµόδιες υπηρεσίες  (∆/νση 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ∆/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης), οι  οποίες και θα εισηγούνται στην 

όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην 

                                            

Σελίδα | 77 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται ότι το 70% των µελών 

(2019-2020-2021), να διαθέτει 

οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν κατάσταση του προσωπικού που θα διαθέσει 

είτε βεβαίωση προϋπηρεσίας των Σχολικών Επιτροπών είτε της ∆/νσης 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η συγκεκριµένη ελάχιστη προϋπόθεση µπορεί να καλύπτεται από ένα ή 

εις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 

αιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, τις 

αξης περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον 

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

κή νοµοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους 

Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, και µε τη ρητή 

υποχρέωση να καταβάλει τις νόµιµες αποδοχές στους εργαζόµενους οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι 

κατώτερες των προβλεπόµενων από τις οικίες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι, 

να τηρεί το νόµιµο ωράριο εργασίας, ως και τις νόµιµες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζοµένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για 

την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα 

κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις. 

Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ως σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα νοούνται ιδίως τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις συναρµόδιες υπηρεσίες  (∆/νση 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ∆/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης), οι  οποίες και θα εισηγούνται στην 

όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην 
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εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικε

όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Ο αναδοχος υποχρεουται να τηρει ηµερολο

συµβασης, η καθηµερινη απασχοληση του π

της συµβασης. Το ηµερολογιο συνυπογρα

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

συµβασης. Το ηµερολογιο φυλασσεται στον χω

τον αναδοχο στη εδρα της υπηρεσιας, εφο

Οταν προβλεπεται η τηρηση ηµερολογιου, το

συµβασης αποτα αρµόδια όργανα. (αρθρο 216 παρ.4 του Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Τροποποιηση συµβασης κατα

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, στις εξής 
περιπτώσεις: 

α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του προβλεπόµενου από την παρούσα δικαιώµατος προαίρεσης,

β) σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 11: Παραλαβή του αντικειµένου της Συ

 Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και την παρ. 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να 

καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε 

παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή 

απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 

παρεχοµένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύµφωνα µε τις επόµενες π

εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές. 

Αν η Επιτροπή Παραλαβης κρινει οτι οι παρεχο

της συµβασης, συντασσεται βεβαίωση προσωρι

ορους της συµβασης και γνωµοδοτει αν οι αναφερο

υπηρεσιων η παραδοτεων και συνεπως αν µπορου

Για την εφαρµογη της προηγούµενης παραγρα

α) Στην περιπτωση που διαπιστωθει οτι, δεν επηρεα
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εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους 

 

ηµερολογιο στο οποιο καταγραφονται η τµηµατικη εκτε

ληση του προσωπικου, εκτακτα συµβαντα και αλλα στοιχεια που σχετι

γιο συνυπογραφεται απο τον εποπτη της συµβασης από τη ∆ιεύθυνση 

ΜΑΘΗΣΗΣ, που µπορει να σηµειωσει επι αυτου παρατηρησεις για την τη

σσεται στον χωρο εκτελεσης της υπηρεσιας η οταν αυτο δεν ει

ας, εφοσον τουτο ζητηθει. (αρθρο 216 παρ.4 του Ν.4412/2016). 

ου, τοτε οι καταγραφες του αποτελουν στοιχειο για την παραλαβη

ρθρο 216 παρ.4 του Ν.4412/2016).  

µβασης κατα τη διαρκεια της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, στις εξής 

α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του προβλεπόµενου από την παρούσα δικαιώµατος προαίρεσης,

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου 

ΑΡΘΡΟ 11: Παραλαβή του αντικειµένου της Συµβασης 

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και την παρ. 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να 

καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε 

κές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή 

απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 

παρεχοµένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.   Τα ανωτέρω 

εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές.  

τι οι παρεχοµενες υπηρεσιες η τα παραδοτεα δεν ανταποκρι

σσεται βεβαίωση προσωρινης παραλαβης, που αναφερει τις παρεκκλισεις που διαπιστω

αν οι αναφεροµενες παρεκκλισεις επηρεαζουν την καταλληλο

ς αν µπορουν οι τελευταιες να καλυψουν τις σχετικες ανα

της προηγούµενης παραγραφου  οριζονται τα ακολουθα: 

τι, δεν επηρεαζεται η καταλληλοτητα, µε αιτιολογηµε
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εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους 

εκτελεση του αντικειµενου της 

α που σχετιζονται µε την εκτελεση 

µβασης από τη ∆ιεύθυνση ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, 

σεις για την τηρηση των ορων της 

δεν ειναι εφικτο προσκοµιζεται απο 

παρ.4 του Ν.4412/2016).  

ο για την παραλαβη του αντικειµενου της 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, στις εξής 

α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του προβλεπόµενου από την παρούσα δικαιώµατος προαίρεσης, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου 

από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να 

καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε 

κές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή 

απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 

αραγράφους του παρόντος άρθρου.   Τα ανωτέρω 

α δεν ανταποκρινονται πληρως στους ορους 

σεις που διαπιστωθηκαν απο τους 

ζουν την καταλληλοτητα των παρεχοµενων 

ς αναγκες.  

τητα, µε αιτιολογηµενη αποφαση του αρµοδιου 
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αποφαινοµενου οργανου, µπορει να εγκριθει

επι της συµβατικης αξιας, η οποια θα πρεπει να ει

ανω αποφασης, η επιτροπη παραλαβης υποχρεου

παραδοτεων της συµβασης και να συντα

αποφαση. 

β) Αν διαπιστωθει οτι επηρεαζεται η καταλληλο

απορριπτονται οι παρεχοµενες υπηρεσιες η

Αν παρελθει χρονικο διαστηµα µεγαλυτερο των 

οικονοµικο φορεα και δεν εχει εκδοθειβεβαίωση παραλαβη

3, θεωρειται οτι η παραλαβη εχει συντελεσθει

 

ΑΡΘΡΟ 12: Χρονος παραλαβης  

Η παρεχοµενη υπηρεσια θα πραγµατοποιει

ως ανω περιγραφοµενους χωρους των Σχολικών Μονάδων µηνιαίως. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Φοροι - τελη - κρατησεις  

Ο αναδοχος επιβαρυνεται µε ολους τους φο

συµβασης, εκτος του ΦΠΑ ο οποιος βαραι

 

ΑΡΘΡΟ 14: Εξοφλητικος λογαριασµος  

• Η πληρωµη του αναδοχου θα γινει συ

ανά µηνιαία παραδοση και παραλαβη

υποχρεουται να χρησιµοποιει ασφαλισµε

καταστασεις του ασφαλιστικου φορε

• Ο εξοφλητικος λογαριασµος εκδιδεται µετα

 

ΑΡΘΡΟ 15: Χρονος ισχυος προσφορων

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 

από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήµατος της αναθέτουσας 
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να εγκριθει η παραλαβη των εν λογω παρεχοµενων υπηρεσιω

πει να ειναι αναλογη προς τις διαπιστωθεισες παρεκκλι

ς υποχρεουται να προβει στην οριστικη παραλαβη των παρεχο

µβασης και να συνταξει σχετικο πρωτοκολλο οριστικης παραλαβης, συµφωνα µε τα αναφερο

ζεται η καταλληλοτητα, µε αιτιολογηµενη αποφαση του αρµοδιου αποφαινο

ες η τα παραδοτεα, µε την επιφυλαξη των οριζοµενων στο α

τερο των τριαντα (30) ηµερων απο την ηµεροµηνια υποβολη

βεβαίωση παραλαβης της παραγραφου 2 ηβεβαίωση µε παρατηρη

χει συντελεσθειαυτοδικαια.  

α θα πραγµατοποιειται σε καθηµερινη βαση. Οι παρεχοµενες υπηρεσιες θα παραλαµβα

ρους των Σχολικών Μονάδων µηνιαίως.  

λους τους φορους, τα τελη και τις κρατησεις που ισχυουν κατα

ος βαραινει τον ∆ηµο.  

 

νει συµφωνα µε τις παραγραφους 2 και 3 του αρθρου 200 του Ν.4412/2016, µετα

δοση και παραλαβη των υπηρεσιων και την εκδοση του σχετικου

ασφαλισµενο προσωπικο για το οποιο θα υποβαλλει στην Υπηρεσι

φορεα καθε µηνα.  

δεται µετα την ανά µηνιαία παραλαβη των υπο περιγραφη

ν 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερών 

από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήµατος της αναθέτουσας 
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µενων υπηρεσιων η παραδοτεων, µε εκπτωση 

σες παρεκκλισεις. Μετα την εκδοση της ως 

των παρεχοµενων υπηρεσιων η 

µφωνα µε τα αναφεροµενα στην 

διου αποφαινοµενου οργανου 

νων στο αρθρο 220. 

α υποβολης του παραδοτεου απο τον 

βεβαίωση µε παρατηρησεις της παραγραφου 

ες θα παραλαµβανονται στους 

ουν κατα την ηµερα υπογραφης της 

ρθρου 200 του Ν.4412/2016, µετα την 

κδοση του σχετικου τιµολογιου. Ο αναδοχος 

λλει στην Υπηρεσια τις αντιστοιχες 

περιγραφη υπηρεσιων.  

εκατόν ογδόντα (180) ηµερών 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήµατος της αναθέτουσας 
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αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 

ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.

 

ΑΡΘΡΟ 16:  Προσφερόµενη τιµή  

• Η τιµη της υπο παροχή υπηρεσιας και της τιµολο

• Οι προσφερόµενες τιµές παραµένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του 

πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης της παρούσας µελέτης..

• Προσφορα που δινει τιµη για υπηρεσι

απορριπτεται ως απαραδεκτη.  

• Οι προσφέροντες υποχρεούνται, 

τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήµατος 

σύµφωνα µε το άρθρο 22 του N

N. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών, 

α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθεί στο έργο (σύµβαση).

β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγον

δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.

 
Επιπλέον του εργατικού κόστους θα πρέπει να συνυπολογίζεται ένα εύλογο (και όχι µηδενικό) ποσοστό διοικητικού κόστους 

παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 

κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας 

στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.

 

ΑΡΘΡΟ 17: Τεχνικη προσφορα 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

παρούσα µελέτη, και περιλαµβάνει έγγραφα ή/και δικαιολογητικά, µε τα οποία θα περιγράφονται ακριβώς πώς οι 

συγκεκριµένες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές πληρούνται, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προς παροχή υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: Κυρωσεις - εκπτωση του αναδο

Ο αναδοχος που δεν προσερχεται µεσα στην προθεσµι

συµβαση κηρυσσεται υποχρεωτικα εκπτωτος απο

απορρεει απο αυτην.  
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της προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 

ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.

ας και της τιµολογησης θα ειναι σε ΕΥΡΩ.  

Οι προσφερόµενες τιµές παραµένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του 

πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης της παρούσας µελέτης..

για υπηρεσια µεγαλυτερη απο τον ενδεικτικο προυπολογισµο

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους 

τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήµατος 

N. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄/18.04.2013) όπως αυτό αντικατέστησε το Άρθρο 68 

«Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών, 

α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθεί στο έργο (σύµβαση). 

β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. 

εργατικού κόστους θα πρέπει να συνυπολογίζεται ένα εύλογο (και όχι µηδενικό) ποσοστό διοικητικού κόστους 

παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 

ι να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας 

στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.  

τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

παρούσα µελέτη, και περιλαµβάνει έγγραφα ή/και δικαιολογητικά, µε τα οποία θα περιγράφονται ακριβώς πώς οι 

συγκεκριµένες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές πληρούνται, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

κπτωση του αναδοχου  

σα στην προθεσµια που του οριστηκε στην ειδικη προσκληση να υπογρα

κπτωτος απο την κατακυρωση που εγινε στο ονοµα του και απο
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της προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 

ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

Οι προσφερόµενες τιµές παραµένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του 

πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης της παρούσας µελέτης.. 

πολογισµο της παρουσας µελετης, 

, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους 

τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήµατος VΙΙ, 

. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄/18.04.2013) όπως αυτό αντικατέστησε το Άρθρο 68 του 

«Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών, όπως ισχύει: 

δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. 

εργατικού κόστους θα πρέπει να συνυπολογίζεται ένα εύλογο (και όχι µηδενικό) ποσοστό διοικητικού κόστους 

παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 

ι να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας 

τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

παρούσα µελέτη, και περιλαµβάνει έγγραφα ή/και δικαιολογητικά, µε τα οποία θα περιγράφονται ακριβώς πώς οι 

συγκεκριµένες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές πληρούνται, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

σκληση να υπογραψει τη σχετικη 

του και απο καθε δικαιωµα που 
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Για εκπροθεσµη παραλαβη υπηρεσιων, παρεκκλι

τα σχετικα αρθρα 203 και 217 εως & 220 του Ν.4412/2016.

 

 ΑΡΘΡΟ 19: Κηρυξη Οικονοµικου φορεα Εκπτω

1.Αν οι υπηρεσιες παρασχεθουν απο υπαιτιο

χρονου της παρατασης που χορηγηθηκε ει

αποφαση της αναθετουσας αρχης. (αρθρο 218, Ν.4412/2016). 

εκτελεση των ορων της συµβασης. 

2.Οι ποινικες ρητρες υπολογιζονται ως εξη

α) για καθυστερηση που περιοριζεται σε χρονικο

διαρκειας της συµβασης η σε περιπτωση τµηµατικω

ποινικη ρητρα 2,5% επι της συµβατικης αξι

β) για καθυστερηση που υπερβαινει το 50% επιβα

υπηρεσιων που παρασχεθηκαν εκπροθεσµα,

γ) οι ποινικες ρητρες για υπερβαση των τµηµατικω

συνολικης διαρκειας της συµβασης και δυ

υπηρεσιες που αφορουν στις ως ανω τµηµατικε

εγκεκριµενες παρατασεις αυτης και µε την πρου

δ) τυχον αλλες ποινικες ρητρες που επιβα

προβλεπονται στα συµβατικα τευχη. Το συ

δεκα τοις εκατο(10%) της αξιας της συµβασης, εκτο

3.Το ποσο των ποινικων ρητρων αφαιρειται/συµψηφι

4.Η επιβολη ποινικων ρητρων δεν στερει απο

 

ΑΡΘΡΟ 20: Απορριψη παραδοτεου - Αντικατα

1.Σε περιπτωση οριστικης απορριψης ολο

4412/2016), µε εκπτωση επι της συµβατικη

γνωµοδοτηση της επιτροπης παραλαβης, µπορει

αλλα, που να ειναι, συµφωνα µε τους ορους της συ

Αν η αντικατασταση γινεται µετα τη λη

αντικατασταση δεν µπορει να ειναι µεγαλυ

θεωρειται ως εκπροθεσµος και υποκειται σε ποινικε

παραδοσης.  

2.Αν ο αναδοχος δεν αντικαταστησει τις υπηρεσι

ταχθηκε και εφοσον εχει ληξει η συνολικη δια
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Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

ν, παρεκκλισεις των παρεχοµενων υπηρεσιων απο τις τεχνικε

ως & 220 του Ν.4412/2016. 

α Εκπτωτου - Ποινικες Ρητρες  

υπαιτιοτητα του αναδοχου µετα τη ληξη της διαρκειας της συ

θηκε ειναι δυνατον να επιβαλλονται εις βαρος του ποινικε

ρθρο 218, Ν.4412/2016). Ποινικες ρητρες δυναται να επιβα

ως εξης:  

ζεται σε χρονικο διαστηµα που δεν υπερβαινει το 50% της προβλεπο

πτωση τµηµατικων/ενδιαµεσων προθεσµιων της αντιστοιχης προθεσµι

ς αξιας χωρις ΦΠΑ των υπηρεσιων που παρασχεθηκαν εκπρο

νει το 50% επιβαλλεται ποινικη ρητρα 5% χωρις ΦΠΑ επι

θεσµα, 

ρβαση των τµηµατικων προθεσµιων ειναι ανεξαρτητες απο τις επιβαλλο

µβασης και δυνανται να ανακαλουνται µε αιτιολογηµενη αποφαση της αναθε

νω τµηµατικες προθεσµιες παρασχεθουν µεσα στη συνολικη

ς και µε την προυποθεση οτι το συνολο της συµβασης εχει εκτελεστει

τρες που επιβαλλονται για πληµµελη εκτελεση των συµβατικω

χη. Το συνολο των ποινικων ρητρων αυτης της περιπτωσης δεν µπορει

µβασης, εκτος αν αιτιολογηµενα η αναθετουσα αρχη αποφασι

ται/συµψηφιζεται απο/µε την αµοιβη του αναδοχου. 

απο την αναθετουσα αρχη το δικαιωµα να κηρυξει τον ανα

Αντικατασταση  

ρριψης ολοκληρου η µερους των παρεχοµενων υπηρεσιων η/και παραδοτε

της συµβατικης αξιας, µε αποφαση του αρµοδιου αποφαινο

ς, µπορει να εγκρινεται αντικατασταση των υπηρεσιω

ρους της συµβασης, µεσα σε τακτη προθεσµια που ορι

τη ληξη της συνολικης διαρκειας της συµβασης, η προθεσµι

ναι µεγαλυτερη του 25% της συνολικης διαρκειας της συµβασης, ο δε πα

κειται σε ποινικες ρητρες, συµφωνα µε το αρθρο 218, Ν 4412/2016, λο

σει τις υπηρεσιες η/και τα παραδοτεα που απορριφθηκαν µε

διαρκειας, κηρυσσεται εκπτωτος και υποκειται στις προβλεπο
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τις τεχνικες προδιαγραφες, ισχυουν 

ρκειας της συµβασης, και µεχρι ληξης του 

ρος του ποινικες ρητρες, µε αιτιολογηµενη 

ναται να επιβαλλονται και για πληµµελη 

νει το 50% της προβλεποµενης συνολικης 

στοιχης προθεσµιας, επιβαλλεται 

θηκαν εκπροθεσµα,  

ς ΦΠΑ επι της συµβατικης αξιας των 

τις επιβαλλοµενες για υπερβαση της 

φαση της αναθετουσας αρχης, αν οι 

σα στη συνολικη της διαρκεια και τις 

χει εκτελεστει πληρως.  

λεση των συµβατικων υποχρεωσεων, εφοσον 

πτωσης δεν µπορει να υπερβαινει το 

αποφασισει αλλως.  

ξει τον αναδοχο εκπτωτο.  

/και παραδοτεων (αρθρο 220, Ν 

διου αποφαινοµενου οργανου, υστερα απο 

σταση των υπηρεσιων η/και παραδοτεων αυτων µε 

α που οριζεται απο την αποφαση αυτη. 

µβασης, η προθεσµια που οριζεται για την 

µβασης, ο δε παροχος των υπηρεσιων 

ρθρο 218, Ν 4412/2016, λογω εκπροθεσµης 

φθηκαν µεσα στην προθεσµια που του 

κειται στις προβλεποµενες κυρωσεις.  
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ΑΡΘΡΟ 21: Λοιποί όροι 

Ο Αναδοχος δεν δικαιουται αποζηµιωσης απο

εκτελεση της συµβασης, για οποιαδηποτε φθορα

σε αµελεια, απρονοησια η ανεπιτηδειοτητα αυτου

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Μαρία Ζάρρα 

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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ωσης απο την Αναθετουσα Αρχη για οποιαδηποτε βλαβη τυχο

ποτε φθορα η απωλεια υλικων και για οποιαδηποτε εν γενει ζηµια

τητα αυτου η του προσωπικου του.  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Γεωργία Μπούρη 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ευάγγελος Νεµπεγλεριώτης
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βη τυχον προξενηθει κατα την 

νει ζηµια αυτου οφειλοµενη ειτε 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

Ευάγγελος Νεµπεγλεριώτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟ  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο  Ε Ν Ι Α Ι Ο  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  ΣΥ Μ Β Α

Π Α Ρ Ο Υ ΣΑ Σ  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ,  Σ Τ Ο Ν  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Χ Ω Ρ

Μ Ο Ρ Φ Η  Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ  .X M L  
 
1. Μέρη και Ενότητες του ΕΕΕΣ 
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες: 

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
    Ενότητα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

    Ενότητα Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

    Ενότητα Γ:  Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

    Ενότητα Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικον. 

απαιτείται στην παρούσα διαδικασία) 
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
    Ενότητα Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

    Ενότητα Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

    Ενότητα Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

    Ενότητα Δ: Αμιγώς Εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
    Ενότητα Α: Καταλληλότητα.  
    Ενότητα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (

    Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

    Ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (

διαδικασία) 
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
του εν λόγω πεδίου σε ανοικτή διαδικασία)
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 
2. Πως υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς
ΕΣΗΔΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει 

οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμεν

αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή 

τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και τη διακήρυξη. 

2.1 Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου 

αναρτημένο από την αναθέτουσα αρχή επικουρικό αρχείο 

ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου 

υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:  
Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία 

ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή 

υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο 

δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή 

διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. 

2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .

φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases

δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στη διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ε Ν Ι Α Ι Ο  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  ΣΥ Μ Β Α ΣΗ Σ (Ε Ε Ε Σ)  Ε Ι Ν Α Ι  Α Ν Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ο  Ξ Ε Χ Ω Ρ Ι ΣΤ Α ,  Ω Σ  Α Ν Α Π Ο ΣΠ Α Σ Τ Ο  Μ Ε Ρ Ο Σ

Σ Τ Ο Ν  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Χ Ω Ρ Ο  Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι ΣΜ Ο Υ  Σ Τ Ο  Ε Σ Η Δ Η Σ ,  ΣΕ  Μ Ο Ρ Φ Η  Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ  

Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:  
: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή 
: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Ενότητα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Ενότητα Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ενότητα Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικον. 

Ενότητα Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  
Ενότητα Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ενότητα Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Ενότητα Δ: Αμιγώς Εθνικοί λόγοι αποκλεισμού (δεν απαιτείται στην παρούσα διαδικασία) 

ητα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (δεν απαιτείται στην παρούσα διαδικασία
Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  
Ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (δεν απαιτείται στην παρού

: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (δεν απαιτείται η συμπλήρωση 
του εν λόγω πεδίου σε ανοικτή διαδικασία) 

2. Πως υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω του 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει 

οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμεν

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο
τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και τη διακήρυξη.  

Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το 

αναρτημένο από την αναθέτουσα αρχή επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία 

ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχι

παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να 

ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο 

δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή 

, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.  

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα 

α που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στη διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ω Σ Α Ν Α Π Ο ΣΠ Α Σ Τ Ο  Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Η Σ  

ΣΕ  Μ Ο Ρ Φ Η  Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ  .pd f  Κ Α Ι  ΣΕ  

Ενότητα Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικον. Φορέας (δεν 

Ενότητα Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Ενότητα Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα  

 

δεν απαιτείται στην παρούσα διαδικασία) 

δεν απαιτείται στην παρούσα 

(δεν απαιτείται η συμπλήρωση 

πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω του 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει 

οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο κατά 

οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το 

, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της 

, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό 

Σ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να 

, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το 

δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή 

στον χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα 

α που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στη διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 
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απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή .

σχετικό διαγωνισμό.  

2.3 Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στην παρούσα διαδικασία συμπληρώνει και 

υποβάλλει ένα ΕΕΕΣ.  

2.4 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος 

της ένωσης. 

2.5 Χωριστό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο

περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση στηρίζεται στις ικανότητες αυτών.

 

Οι τρίτοι φορείς συμπληρώνουν το ΕΕΕΣ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο
Α. Στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», συμπληρώνονται 

στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 

εκπροσώπους του οικονομικού φορέα»  
Β.  Στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού» συμπληρώνονται 

Γ. Στο Μέρος ΙV «Κριτήρια Επιλογής» συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι πληροφορίες των κριτηρίων (των παραγράφων 

2.2.5 – 2.2.6 της παρούσας), στον οποίο στηρίζεται ο υποψή

Δ. Η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ ολοκληρώνεται με το Μέρος 

των στοιχείων, όπως αναφέρεται στο εν λόγω Μέρος.  

Το/Τα ΕΕΕΣ του/των τρίτου/ων συνυποβάλλεται/ονται από τον προσφέ

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά».

 

Υπογραφή Ε.Ε.Ε.Σ. 
Α. Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 

προσφορές και δεν απαιτείται θεώρηση τ
Β. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

απαιτείται η δέσμευσή τους μέσω του ΕΕΕΣ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι καταστάσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν.
41

  
Γ. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπω

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η 

υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή .pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στον 

οποίος συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στην παρούσα διαδικασία συμπληρώνει και 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος 

χρεωτικά, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση στηρίζεται στις ικανότητες αυτών. 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ως εξής: 
Α. Στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», συμπληρώνονται μόνο οι πληροφορίες που απαιτούνται 

στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 

 
Β.  Στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού» συμπληρώνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες  

«Κριτήρια Επιλογής» συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι πληροφορίες των κριτηρίων (των παραγράφων 

2.2.6 της παρούσας), στον οποίο στηρίζεται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας.  
Δ. Η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ ολοκληρώνεται με το Μέρος VΙ «Τελικές Δηλώσεις» όπου δηλώνεται η ακρίβεια και η ορθότητα 

των στοιχείων, όπως αναφέρεται στο εν λόγω Μέρος.   
συνυποβάλλεται/ονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 

και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Β. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

δέσμευσή τους μέσω του ΕΕΕΣ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι καταστάσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την ηλεκτρονική υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

Γ. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπω

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η 

υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

                                            

Σελίδα | 84 

προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στον 

οποίος συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στην παρούσα διαδικασία συμπληρώνει και 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος 

 από τρίτους φορείς και στην 

οι πληροφορίες που απαιτούνται 

στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 

 
«Κριτήρια Επιλογής» συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι πληροφορίες των κριτηρίων (των παραγράφων 

Ι «Τελικές Δηλώσεις» όπου δηλώνεται η ακρίβεια και η ορθότητα 

ροντα οικονομικό φορέα εντός του υποφακέλου 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 

Β. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

δέσμευσή τους μέσω του ΕΕΕΣ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι καταστάσεις αποκλεισμού της 

μόνο την ηλεκτρονική υπογραφή 

φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

Γ. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να 

τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Ο κάτωθι υπογράφων ………………….. , ως νόµιµος εκπρόσωπος της ……………… , αφού έλαβα γνώση των όρων της 

∆ιακήρυξης και της µελέτης της παρούσας σύµβασης, καθώς 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας 

καθαριότητας σχολικών µονάδων του ∆ήµου Αθηναίων, µε την ακόλουθη προσφερόµενη τιµή:

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

σε € 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

(όπως περιγράφονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές) 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

 

Στοιχεία αιτιολόγησης του ύψους της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010

Πίνακας Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 17 ΜΗΝΩΝ  

ΤΩΝ 7 ΜΗΝΩΝ του ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

 

Αριθµός εργαζοµένων που θα απασχοληθούν:

Ηµέρες εργασίας/εβδοµάδα:  

Ώρες εργασίας/ηµέρα: 

 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας στην οποία τυχόν 
υπάγονται οι εργαζόµενοι (να επισυναφθεί αντί

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο κάτωθι υπογράφων ………………….. , ως νόµιµος εκπρόσωπος της ……………… , αφού έλαβα γνώση των όρων της 

∆ιακήρυξης και της µελέτης της παρούσας σύµβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας 

καθαριότητας σχολικών µονάδων του ∆ήµου Αθηναίων, µε την ακόλουθη προσφερόµενη τιµή: 

Πίνακας Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΜΗΝΕΣ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
σε € χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 

17 
 

 
 

6,97   

24   

Στοιχεία αιτιολόγησης του ύψους της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 17 ΜΗΝΩΝ  

ΤΩΝ 7 ΜΗΝΩΝ του ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ {Στοιχεία του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α')}

Ανάλυση/ Περιγραφή

Αριθµός εργαζοµένων που θα απασχοληθούν:  

 

 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας στην οποία τυχόν 
ενοι (να επισυναφθεί αντίγραφο):  
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Ο κάτωθι υπογράφων ………………….. , ως νόµιµος εκπρόσωπος της ……………… , αφού έλαβα γνώση των όρων της 

και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ σε €  
με ΦΠΑ 

 

 

 

Στοιχεία αιτιολόγησης του ύψους της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 17 ΜΗΝΩΝ  και 

{Στοιχεία του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α')} 

Ανάλυση/ Περιγραφή 
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Β1. Μηνιαίο Εργατικό Κόστος για το σύνολο των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1.ΜΙΚΤΕΣ αποδοχέ  εργαζοµέ ων 

(καθαρέ  αποδοχέ  + ασφαλιστικέ  

εισφορέ  εργαζοµέ ων)  

 

2.ΜΙΚΤΕΣ αποδοχέ  για:  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ∆ιοικητικό κόστος παροχή  των υπηρεσιώ

(µηνιαί ) 

2. Κό τος Αναλωσί ων (µηνιαί )  

3. Εργολαβικό κέ δος (µηνιαί )  

Μηνιαί  αµοιβή αναδό ου χωρί  ΦΠΑ  

(1+2+3)  

Μηνιαί ς νό ιµες κρατή εις υπέ  ∆ηµόσι

(0,1% επί της συµβατική  αξί ς εκτό  Φ.Π.Α. υπέ

Ε.Α.∆Η.ΣΥ., πλέ ν του νοµί ου τέ ους χαρτοσή

και της επ' αυτού 20% εισφορά  υπέ  ΟΓΑ) (

ποσοστό 0,13468% επί της ανωτέ ω µηνιαί

αναδό ου χωρί  ΦΠΑ) 

Μηνιαία αµοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ 
συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων υπέρ 
∆ηµοσίου και τρίτων  

Αµοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµέ
νόµιµων κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και τρί
δεκαεπτά (17) µήνες  

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Β1. Μηνιαίο Εργατικό Κόστος για το σύνολο των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν: 

ΠΟΣΟ (µηνιαίως σε €) 

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ 

ΠΟΣΟΥ (σε περί

χώ ου να παρατεθού

παρό τος πί ακα)

 

∆ώρο Χριστουγέννων  

∆ώρο Πάσχα Επίδοµα αδείας  

Κόστος αντικατάστασης εργαζοµένου 
σε άδεια 

 

Β2. Λοιπά   

ΠΟΣΟ (σε €) 

των υπηρεσιώ   

 

 

Β3. Αµοιβή Αναδόχου  

  

∆ηµόσι υ και τρί ων 

Φ.Π.Α. υπέ  

ους χαρτοσή ου 3% 

ΟΓΑ) (Συνολικό 

ω µηνιαί ς αµοιβή  

 

συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων υπέρ  

ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένων των 
υ και τρίτων για  
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Β1. Μηνιαίο Εργατικό Κόστος για το σύνολο των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν:  
ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ 

(σε περί τωση µη επά κειας 

ου να παρατεθού  στο τέ ος του 

ακα) 
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Αµοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµέ
νόµιµων κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και τρί
(7) µήνες (δικαίωµα προαίρεσης) 

ΦΠΑ 24%  

Αµοιβή αναδόχου µε ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένων των 
νόµιµων κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων για 
δεκαεπτά (17) µήνες 

Αµοιβή αναδόχου µε ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένων των
νόµιµων κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων για επτά (7) 
µήνες (δικαίωµα προαίρεσης) 

Συνολική αµοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ 
συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατή
∆ηµοσίου και τρίτων για εικοσιτέσσερις (24) µή

ΦΠΑ 24% 

Συνολική αµοιβή αναδόχου µε ΦΠΑ  
συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατή
∆ηµοσίου και τρίτων για εικοσιτέσσερις (24) µή

 
Συνηµµένο: Αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι

 

 

 

Ηµεροµηνία: ……………………. 

 

 

 

 

*Η προσφερόµενη τιµή δε δύναται να υπερβαίνει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
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ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένων των 
υ και τρίτων για επτά  

 

µοιβή αναδόχου µε ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένων των 
νόµιµων κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων για  

µοιβή αναδόχου µε ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένων των 
νόµιµων κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων για επτά (7)  

ΦΠΑ  
ιµων κρατήσεων υπέρ 

ων για εικοσιτέσσερις (24) µήνες 

 

 

ιµων κρατήσεων υπέρ 
ων για εικοσιτέσσερις (24) µήνες 

 

Αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι

 Για τον υποψήφιο ανάδοχο

Σφραγίδα/ Υπογραφή

(Ονοµατεπώνυµο Εκπροσώπου)

*Η προσφερόµενη τιµή δε δύναται να υπερβαίνει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
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Αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι 

Για τον υποψήφιο ανάδοχο 

Σφραγίδα/ Υπογραφή 

(Ονοµατεπώνυµο Εκπροσώπου) 

*Η προσφερόµενη τιµή δε δύναται να υπερβαίνει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης  
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1. Γενικές απαιτήσεις οικονοµικής προσφοράς

Οι προσφορές θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

1) θα συντάσσονται βάσει της ισχύουσας 

2) θα συµπεριλαµβάνουν τις δαπάνες για τις αµοιβές του προσωπικού 

του προσωπικού που θα απασχοληθεί σε αποδοχές για τις βάρδιες που ζητούντα

συµπεριλαµβανοµένων των δώρων εορτών, του επιδόµατος αδείας, του κόστους αντικατάστασης αδειών προσωπικού, 

τις ασφαλιστικές εισφορές και οποιαδήποτε άλλη απολαβή προβλέπεται από το νόµο (Πλήρης ανάλυση εργατικού 

κόστους τηρούµενης της νοµοθεσίας).

2. Τιµές προσφορών  

Το τίµηµα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί µε µια και µοναδική τιµή σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες. 

Ακριβέστερα, ως εξής: 

• Οι τιµές της προσφοράς θα δίδονται σε Ευρώ. Στην τιµή περιλαµβάνονται το κόστος διάθεσης τω

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.

• Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο µέχρι και την τελευταία οριστική τµηµατική παροχή υπηρεσιών, 

συµπεριλαµβανοµένου του πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης της παρούσας

Αποκλείεται η αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση των τιµών της

αντιτίµου για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, βάσει των τιµών της προσφοράς του και θα ισχύουν 

και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.

• Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί 

παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 

για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίν

• Η τιµή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι µια και µοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και µε 

σαφήνεια ο προσδιορισµός αυτής της τιµής. Οι υπολογισµοί θα πρέπει να γίνονται µε τη δέουσα προσοχή και ακρίβει

για να είναι δυνατή η επαλήθευσή τους, προκειµένου να καθίσταται δυνατόν να ελεγχθεί το ύψος της προσφερόµενης 

τιµής. 

• Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία (συµπεριλαµβανοµένου εργατικής και ασφαλιστικής) που διέπει την 

παρούσα σύµβαση αφενός είναι δεσµευτική για τον Ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα 

µε δική του ευθύνη και επιµέλεια, αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε 

πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρ

• Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια η

Συνολική αµοιβή αναδόχου µε ΦΠΑ.  

• Επιτρέπονται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόµενες τιµές του εντύπου οικονοµικής προσφοράς. Το ποσό στο 

πεδίο Συνολική αµοιβή αναδόχου χωρ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

 

Γενικές απαιτήσεις οικονοµικής προσφοράς 

Οι προσφορές θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 

θα συντάσσονται βάσει της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας κατά την ηµεροµηνία υποβολής τους,

θα συµπεριλαµβάνουν τις δαπάνες για τις αµοιβές του προσωπικού - αναλυτική κατάσταση υπολογισµού του κόστους 

του προσωπικού που θα απασχοληθεί σε αποδοχές για τις βάρδιες που ζητούντα

συµπεριλαµβανοµένων των δώρων εορτών, του επιδόµατος αδείας, του κόστους αντικατάστασης αδειών προσωπικού, 

τις ασφαλιστικές εισφορές και οποιαδήποτε άλλη απολαβή προβλέπεται από το νόµο (Πλήρης ανάλυση εργατικού 

της νοµοθεσίας). 

Το τίµηµα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί µε µια και µοναδική τιµή σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες. 

Οι τιµές της προσφοράς θα δίδονται σε Ευρώ. Στην τιµή περιλαµβάνονται το κόστος διάθεσης τω

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.

αι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο µέχρι και την τελευταία οριστική τµηµατική παροχή υπηρεσιών, 

συµπεριλαµβανοµένου του πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης της παρούσας

Αποκλείεται η αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του 

αντιτίµου για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, βάσει των τιµών της προσφοράς του και θα ισχύουν 

και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. 

ορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί 

παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 

για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η τιµή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι µια και µοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και µε 

σαφήνεια ο προσδιορισµός αυτής της τιµής. Οι υπολογισµοί θα πρέπει να γίνονται µε τη δέουσα προσοχή και ακρίβει

τους, προκειµένου να καθίσταται δυνατόν να ελεγχθεί το ύψος της προσφερόµενης 

Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία (συµπεριλαµβανοµένου εργατικής και ασφαλιστικής) που διέπει την 

αι δεσµευτική για τον Ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα 

µε δική του ευθύνη και επιµέλεια, αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε 

πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

έπει να προκύπτει µε σαφήνεια η Συνολική αµοιβή 

Επιτρέπονται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόµενες τιµές του εντύπου οικονοµικής προσφοράς. Το ποσό στο 

χου χωρίς ΦΠΑ και στο πεδίο Συνολική αµοιβή αναδόχου µε ΦΠΑ
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εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας κατά την ηµεροµηνία υποβολής τους, 

αναλυτική κατάσταση υπολογισµού του κόστους 

του προσωπικού που θα απασχοληθεί σε αποδοχές για τις βάρδιες που ζητούνται στην παρούσα πρόσκληση 

συµπεριλαµβανοµένων των δώρων εορτών, του επιδόµατος αδείας, του κόστους αντικατάστασης αδειών προσωπικού, 

τις ασφαλιστικές εισφορές και οποιαδήποτε άλλη απολαβή προβλέπεται από το νόµο (Πλήρης ανάλυση εργατικού 

Το τίµηµα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί µε µια και µοναδική τιµή σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες. 

Οι τιµές της προσφοράς θα δίδονται σε Ευρώ. Στην τιµή περιλαµβάνονται το κόστος διάθεσης των υλικών καθαριότητας,  

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. 

αι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο µέχρι και την τελευταία οριστική τµηµατική παροχή υπηρεσιών, 

συµπεριλαµβανοµένου του πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης της παρούσας. 

προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του 

αντιτίµου για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, βάσει των τιµών της προσφοράς του και θα ισχύουν 

ορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί 

παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 

Η τιµή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι µια και µοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και µε 

σαφήνεια ο προσδιορισµός αυτής της τιµής. Οι υπολογισµοί θα πρέπει να γίνονται µε τη δέουσα προσοχή και ακρίβεια, 

τους, προκειµένου να καθίσταται δυνατόν να ελεγχθεί το ύψος της προσφερόµενης 

Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία (συµπεριλαµβανοµένου εργατικής και ασφαλιστικής) που διέπει την 

αι δεσµευτική για τον Ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα 

µε δική του ευθύνη και επιµέλεια, αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε 

 αναδόχου χωρίς ΦΠΑ και η 

Επιτρέπονται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόµενες τιµές του εντύπου οικονοµικής προσφοράς. Το ποσό στο 

χου µε ΦΠΑ στρογγυλοποιούνται σε 
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δυο (2) δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω ε

κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε (5).

3. Ειδικές απαιτήσεις οικονοµικής προσφοράς

I. Θα συµπληρωθούν οι πίνακες Α και Β της οικονοµικής προσφοράς.

II. Στα στοιχεία των πινάκων Α και Β

III. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς καθώς και η ανάλυση νόµιµων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών 

(εργατικό κόστος) υπηρεσιών θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

IV. Ο πίνακας Β συµπληρώνεται (χωρίς να 

 

Πίνακας Β’: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Α/Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1 

2 

………… 
(προσθέστε τόσες γραµµές όσοι είναι οι εργαζόµενοι που 

θα απασχοληθούν) 

 

Στην οικονοµική προσφορά πρέπει υποχρεωτικώς να επισυνάπτεται αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας 

στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.  
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δυο (2) δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο (3ο) δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5) και προς τα 

κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε (5). 

απαιτήσεις οικονοµικής προσφοράς 

Θα συµπληρωθούν οι πίνακες Α και Β της οικονοµικής προσφοράς. 

Στα στοιχεία των πινάκων Α και Β τα ποσά και τα ποσοστά δεν µπορούν να είναι µηδενικά.

Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς καθώς και η ανάλυση νόµιµων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών 

(εργατικό κόστος) υπηρεσιών θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Ο πίνακας Β συµπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η µορφή του), σύµφωνα µε τα  παρακάτω:

Συµπληρώνονται τα στοιχεία του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Α/Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

(προσθέστε τόσες γραµµές όσοι είναι οι εργαζόµενοι που  

Στην οικονοµική προσφορά πρέπει υποχρεωτικώς να επισυνάπτεται αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας 

 

 
Αθήνα …………………….2022
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) δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5) και προς τα 

τα ποσά και τα ποσοστά δεν µπορούν να είναι µηδενικά. 

Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς καθώς και η ανάλυση νόµιµων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών 

τροποποιηθεί η µορφή του), σύµφωνα µε τα  παρακάτω: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Στην οικονοµική προσφορά πρέπει υποχρεωτικώς να επισυνάπτεται αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας 

Αθήνα …………………….2022 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

________________ 
                             (Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Ενημέρωση φυσικών προσώπω

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος 

Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και 

επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Ανα

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εν

της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 

απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετε

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 

εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με 

δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρ

περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτ

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 

της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβασ

αθέμιτη επεξεργασία. 

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

έσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος 

Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και 

επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εν

της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 

δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς

μικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 

εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με 

δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 

περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτ

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 

της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή 
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ν για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

έσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος 

Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και 

θέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 

 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό 

της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 

δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

χόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-

μικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 

εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με 

εμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 

. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 

της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

η από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………………………………… 

Κατάστημα ………………………….…………………………………

Δ/νση (οδός – αριθμός, Τ.Κ.) …………………………………………………………….. 

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………………

Προς: ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................................................................... 

ΕΥΡΩ .............................................................................................................................

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡ

…………….……………………………………………………

      υπέρ του  

i. (Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ………………………..,

Δ/νση…………………………………………………….ή

ii. (Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. 

Δ/νση…………………………………………………….ή

iii. (Ένωση ή Κοινοπραξία) 

Α)  (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. ………………………….,

    Δ/νση ……………………………………………………

Β)   (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. ………………………….,

    Δ/νση ……………………………………………………

Γ)   (πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. ………………………….,

    Δ/νση ……………………………………………………

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για την καλή εκτέ

υπογράψει μαζί σας για την εκτέλεση της σύμβασης του Υποέργου 

Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων

"Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οι

κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Αττική 2014
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  Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς το δικαίωμα προαίρε

Φ.Π.Α. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………………………………………………  

Κατάστημα ………………………….………………………………………………………… 

αριθμός, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..  

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………………  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................................................................... 

.....................................................................................................................................

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και 

οι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡ

…………….……………………………………………………42 

(Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

(Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

Α)  (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 

Δ/νση …………………………………………………… 

Β)   (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 

Δ/νση …………………………………………………… 

(πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 

Δ/νση …………………………………………………… 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, που θα 

υπογράψει μαζί σας για την εκτέλεση της σύμβασης του Υποέργου ''Αξιοποίηση της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων'', στο πλαίσιο της Πράξης 

"Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων'' με 

κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Αττική 2014-2020'' και τον Άξονα Προτεραιότητας 

Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς το δικαίωμα προαίρε
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.....................................................................  

........ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και 

οι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

λεση της Σύμβασης, που θα 

Αξιοποίηση της Κοινωνικής και 

'', στο πλαίσιο της Πράξης 

κονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων'' με 

2020'' και τον Άξονα Προτεραιότητας 

Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης και τον 





             

                    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)          

''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων 

Κοινωνικής Συνοχής'', σύμφωνα με το άρθρο 20 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ……….. πράξη Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:……………) και την υπ’ αριθμ. 

………. Διακήρυξή σας, με ΑΔΑΜ:…………………… 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει μέχρι και την…………………., 

λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωση

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
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 Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (Κωδ. Απόφασης:14827)           

''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων 

σύμφωνα με το άρθρο 20 Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα 

, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ……….. πράξη Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:……………) και την υπ’ αριθμ. 

………. Διακήρυξή σας, με ΑΔΑΜ:……………………  

τη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

μέχρι και την…………………., ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου 

λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

                                   (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
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''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της 

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα του 

, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ……….. πράξη Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:……………) και την υπ’ αριθμ. 

τη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου 

λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

ς υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε43.      

 

έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 





               

                     Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)          

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ              

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ                       

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ       

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
#................€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. 24%: ………………..

πλέον δικαιώματος προαίρεσης δεκαεπτά (17) μηνών

 

Στην Αθήνα σήμερα, ......................................, οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ως Αναθέτουσα Αρχή, που εδρεύει στην οδό Λιοσίων αρ. 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα με Α.Φ.Μ. 

090025537 - Δ.Ο.Υ. Α΄ΑΘΗΝΩΝ και Κωδικό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 1007.Ε84501.00001, νόμιμα 

εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Αθηναίων 

απουσιάζοντος ή κωλυομένου από τον νόμιμο αναπληρωτή του, και αφετέρου η Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση Ένταξης με την επωνυμία 

Α.Φ.Μ. ……………., ΔΟΥ: ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την 

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ…………….. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης, που θα καλείται στο εξής 

Έχοντας υπόψη: 

1. τη με αριθμ. 1221/ΕΦΔ 155/15.03.2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αξιοποίηση της Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας

5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014

2. την υπ΄ αρ. πρωτ. …………/…

έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι 

παροχής υπηρεσιών, 

3. την υπ΄ αρ. ……………. (ΑΔΑ: 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης στον Ανάδοχο, 

4. την υπ’ αριθμ. ………………… απόφασης του Εν

Αθηναίων, με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη για το υποβληθέν σχέδιο συμφωνητικού 

της παρούσας σύμβασης, 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)           

Σχέδιο Σύμβασης  

                                                                ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ.:  

                              
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ               

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ                        

                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. 24%: ………………..€)#
πλέον δικαιώματος προαίρεσης δεκαεπτά (17) μηνών 

Στην Αθήνα σήμερα, ......................................, οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο 

, που εδρεύει στην οδό Λιοσίων αρ. 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα με Α.Φ.Μ. 

Δ.Ο.Υ. Α΄ΑΘΗΝΩΝ και Κωδικό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 1007.Ε84501.00001, νόμιμα 

εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Αθηναίων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

υομένου από τον νόμιμο αναπληρωτή του, και αφετέρου η Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση Ένταξης με την επωνυμία «……………………», που εδρεύει επί της οδού ……………….

Α.Φ.Μ. ……………., ΔΟΥ: ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την ……………………. 

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ…………….. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης, που θα καλείται στο εξής 

τη με αριθμ. 1221/ΕΦΔ 155/15.03.2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αξιοποίηση της Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων» και κωδικό ΟΠΣ 

5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», 

την υπ΄ αρ. πρωτ. …………/…-…-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC……………………………) Διακήρυξη και τα λοιπά 

έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι 

την υπ΄ αρ. ……………. (ΑΔΑ: ………………… και ΑΔΑΜ: …………………..) κατακυρωτική απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της παρούσας 

την υπ’ αριθμ. ………………… απόφασης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) 

Αθηναίων, με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη για το υποβληθέν σχέδιο συμφωνητικού 
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

€)# 

Στην Αθήνα σήμερα, ......................................, οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο ΔΗΜΟΣ 

, που εδρεύει στην οδό Λιοσίων αρ. 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα με Α.Φ.Μ. 

Δ.Ο.Υ. Α΄ΑΘΗΝΩΝ και Κωδικό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 1007.Ε84501.00001, νόμιμα 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και τούτου 

υομένου από τον νόμιμο αναπληρωτή του, και αφετέρου η Κοινωνική Συνεταιριστική 

που εδρεύει επί της οδού ………………., Τ.Κ. …………., , 

……………………. του ……………, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ…………….. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης, που θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ,  

τη με αριθμ. 1221/ΕΦΔ 155/15.03.2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αξιοποίηση της Κοινωνικής 

στον Δήμο Αθηναίων» και κωδικό ΟΠΣ 

) Διακήρυξη και τα λοιπά 

έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση 

κατακυρωτική απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της παρούσας 

διάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) – ΕΑΤΑ Δήμου 

Αθηναίων, με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη για το υποβληθέν σχέδιο συμφωνητικού 





               

                     Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)          

 

 

5. Την από …… υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της 

περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016,

6. την υπ’ αρ. πρωτ: _______/__.__.2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για 

την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την __

7. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτ

Ν.4412/2016: 

-η υπ’ αριθμ. …………..…  διακήρυξη, με τα Παραρτήματά της

-η υπ’ αρ. πρωτ. ……………………. μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάδειξη 

αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου ‘’Αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων’’, 

Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων'' με 

κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Αττική 2014

Προτεραιότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 

Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής''

-η με α/α …………………… ηλεκτρονική προσφορά του Αναδόχου καθώς και η με αρ.πρωτ.: 

………………… έντυπη προσφορά του Αναδόχου. 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

Φυσικό και οικονομικό αντικείμ
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάπτυξη κι εφαρμογή υπηρεσιών και δράσεων για την προώθηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας (από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του 

Ν.4430/2016) και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε επιχε

οικονομίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων 

του πληθυσμού. Η υλοποίηση των δράσεων στοχεύει άμεσα  στην απασχόληση περιθωριοποιημένων 

πολιτών που λόγω και της τρέχουσας πανδημικής κρίσης COVID

θέσης εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη. Η δράση συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και των 

διακρίσεων αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η 

ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού για την αύξηση της κοινωνικής 

αξίας της εν λόγω υπηρεσίας. Η δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής 

ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων και θα αφορά σε εκπαιδευτικές υποδομές με 

Αρχής. 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε 

δεκαοκτώ (18) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες βρίσκονται 

εντός των διοικητικών ορίων των περιο

Πράξης "Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο 

Αθηναίων'' με κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Αττική 2014

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)           

Την από …… υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της 

ης παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, 

την υπ’ αρ. πρωτ: _______/__.__.2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για 

την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την __η ___________ 2022,

Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 

η υπ’ αριθμ. …………..…  διακήρυξη, με τα Παραρτήματά της 

η υπ’ αρ. πρωτ. ……………………. μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάδειξη 

αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου ‘’Αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων’’, στο πλαίσιο της Πράξης "Αξιοποίηση τ

Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων'' με 

κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Αττική 2014-

Προτεραιότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 

Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής'', 

η με α/α …………………… ηλεκτρονική προσφορά του Αναδόχου καθώς και η με αρ.πρωτ.: 

………………… έντυπη προσφορά του Αναδόχου.  

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάπτυξη κι εφαρμογή υπηρεσιών και δράσεων για την προώθηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας (από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του 

Ν.4430/2016) και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων 

του πληθυσμού. Η υλοποίηση των δράσεων στοχεύει άμεσα  στην απασχόληση περιθωριοποιημένων 

ας πανδημικής κρίσης COVID-19 αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση 

θέσης εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη. Η δράση συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και των 

διακρίσεων αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η 

νίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού για την αύξηση της κοινωνικής 

αξίας της εν λόγω υπηρεσίας. Η δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής 

ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων και θα αφορά σε εκπαιδευτικές υποδομές με υπόδειξη της Αναθέτουσας 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε 

δεκαοκτώ (18) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες βρίσκονται 

εντός των διοικητικών ορίων των περιοχών παρέμβασης ΟΧΕ Αθήνα 2020, στο πλαίσιο υλοποίησης της 

"Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο 

Αθηναίων'' με κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Αττική 2014
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Την από …… υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της 

την υπ’ αρ. πρωτ: _______/__.__.2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για 

___________ 2022, 

ελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 

η υπ’ αρ. πρωτ. ……………………. μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάδειξη 

αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου ‘’Αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

στο πλαίσιο της Πράξης "Αξιοποίηση της 

Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων'' με 

-2020'' και τον Άξονα 

Προτεραιότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 

η με α/α …………………… ηλεκτρονική προσφορά του Αναδόχου καθώς και η με αρ.πρωτ.: 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάπτυξη κι εφαρμογή υπηρεσιών και δράσεων για την προώθηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας (από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του 

ιρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων 

του πληθυσμού. Η υλοποίηση των δράσεων στοχεύει άμεσα  στην απασχόληση περιθωριοποιημένων 

19 αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση 

θέσης εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη. Η δράση συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και των 

διακρίσεων αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η 

νίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού για την αύξηση της κοινωνικής 

αξίας της εν λόγω υπηρεσίας. Η δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής 

υπόδειξη της Αναθέτουσας 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε 

δεκαοκτώ (18) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες βρίσκονται 

χών παρέμβασης ΟΧΕ Αθήνα 2020, στο πλαίσιο υλοποίησης της 

"Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο 

Αθηναίων'' με κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Αττική 2014-2020'' και τον Άξονα 





               

                     Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)          

 

Προτεραιότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων 

Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής''

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 90911200-8  Υπηρεσίες 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, 

στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Για την ορθή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι ενδιαφερόμενες Κοι.Σ.Επ. Ένταξης θα π

διαθέτουν τουλάχιστον δεκαοκτώ (

Δευτέρα έως και Παρασκευή, ήτοι ένα (1) άτομο ανά σχολική μονάδα, με δικά τους υλικά καθαριότητας, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της με

Η δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων και θα 

αφορά σε εκπαιδευτικές  υποδομές με υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Α/Α ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 40

2 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 55

3 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΑ 70 

4 72ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ & ΑΚΤΑΙΟΥ 2

5 87ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΦΕΩΣ 58 & ΑΧΝΙΑΔΩΝ

6 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 8

7 50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 101

8 99ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 11 

9 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΡΣΟΥ 26 & 

ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ

10 2ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΑ 70 

11 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)           

ότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων 

Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής'', 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, 

στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου. 

Για την ορθή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι ενδιαφερόμενες Κοι.Σ.Επ. Ένταξης θα π

(18) μέλη, τα οποία θα απασχολούνται οκτώ (8

, ήτοι ένα (1) άτομο ανά σχολική μονάδα, με δικά τους υλικά καθαριότητας, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της μελέτης (Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων).

Η δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων και θα 

υποδομές με υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναφέρονται παρακάτω:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 40 1.382 τ.μ.  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 55 439,52 τ.μ. ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ 

2.088 τ.μ. (ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ)

ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ & ΑΚΤΑΙΟΥ 2 2.394 τ.μ. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΜΒΑΔΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

ΟΡΦΕΩΣ 58 & ΑΧΝΙΑΔΩΝ 1.666 τ.μ.  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 8 1.290 τ.μ. 

ΚΑΙ 420τ.μ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 101 2.463 τ.μ.  

 1.398,74 

τ.μ. 

 

ΤΑΡΣΟΥ 26 & 

ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 

1.000 τ.μ./ 

70τ.μ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ)

641,94 τ.μ.  

ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1.853 τ.μ./ 

 200τ.μ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 6ο ΓΕΛ ΕΣΠ)
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ότητας ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, 

Για την ορθή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι ενδιαφερόμενες Κοι.Σ.Επ. Ένταξης θα πρέπει να 

8) ώρες ημερησίως, από 

, ήτοι ένα (1) άτομο ανά σχολική μονάδα, με δικά τους υλικά καθαριότητας, 

λέτης (Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων). 

Η δράση θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων και θα 

υποδομές με υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναφέρονται παρακάτω: 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ) 

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ 

ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΜΒΑΔΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 

(ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΠΟΑ) 

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 6ο ΓΕΛ ΕΣΠ) 





               

                     Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)          

 

12 42ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 12

13 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΙΛΕΩΣ 37

14 2ο ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΧΕΥΔΕΝ & ΑΧΑΡΝΩΝ

15 63ο ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΟΡΦΕΩΣ 93

16 63ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 52 & 

ΟΡΦΕΩΣ 93

17 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3

 

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ………………..

Φ.Π.Α. 24% (αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%: …………………

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

σε € 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

(όπως περιγράφονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές) 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική 

παροχή υπηρεσιών, του πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)           

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 12 700 τ.μ.  

ΑΧΙΛΕΩΣ 37-41 9.244τ.μ./ 

2200 τ.μ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 4ο ΣΕΚ) 

ΧΕΥΔΕΝ & ΑΧΑΡΝΩΝ 2.117τ.μ.  

ΟΡΦΕΩΣ 93 4.834 τ.μ. + 

406τ.μ. 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ

ΗΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕ

Ο 240 τ.μ. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 52 & 

ΟΡΦΕΩΣ 93 

ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3 4.390 τ.μ. ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ………………..€ μη συμπ/νου δικαιώματος 

Φ.Π.Α. 24% (αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%: …………………€). 

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΜΗΝΕΣ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
σε € χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24%

17 
 

 
 

6,97   

24   

Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική 

παροχή υπηρεσιών, του πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης 
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(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 4ο ΣΕΚ)  

ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ 

ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ 

μη συμπ/νου δικαιώματος προαίρεσης και 

ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ σε €  

με ΦΠΑ 

 

 

 

Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική 

παροχή υπηρεσιών, του πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης 





               

                     Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)          

 

της παρούσας. Αποκλείεται η αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση των 

αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, 

βάσει των τιμών της προσφοράς του και θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου εργατικής και ασφαλιστικής) 

που διέπει την παρούσα σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να 

εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα με δική του ευθύνη και επιμέλεια, αφετέρου

περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Στο παρόν συμφωνητικό επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού τα στοιχεία α΄ έως 

στ΄ που προβλέπονται στην παρ.1 

22 του ν.4144/2013, όπως αυτά υπεβλήθησαν στο πλαίσιο υποβολής της προσφοράς του αναδόχου.

 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό 

εθνικούς πόρους στα πλαίσια ΤΟΥ Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014

πρόσκλησης ΕΑΤΑ31. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 6473.039 σχετική πίστωση του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και τον αντίστοιχο του οικονομικού έτους  2023 του Δήμου 

Αθηναίων. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για 

την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομ

……. καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου 

Αθηναίων. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έρ

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων» και κωδικό ΟΠΣ 

5165209, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014

εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων.

Για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε στον Δήμο την υπ’ αριθ.: ………………….. 

εγγυητική επιστολή του/της πιστωτικού 

…………..….., για το ποσό των είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (20.400,00 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)           

της παρούσας. Αποκλείεται η αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε 

αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, 

βάσει των τιμών της προσφοράς του και θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη 

τε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου εργατικής και ασφαλιστικής) 

που διέπει την παρούσα σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να 

εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα με δική του ευθύνη και επιμέλεια, αφετέρου

περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την 

Στο παρόν συμφωνητικό επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού τα στοιχεία α΄ έως 

στ΄ που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 68 του ν.3863/2010 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

22 του ν.4144/2013, όπως αυτά υπεβλήθησαν στο πλαίσιο υποβολής της προσφοράς του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από 

εθνικούς πόρους στα πλαίσια ΤΟΥ Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 / Π.Δ.Ε. Μ.I.S. 5165209  σε συνέχεια της 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 6473.039 σχετική πίστωση του τακτικού 

κονομικού έτους 2022 και τον αντίστοιχο του οικονομικού έτους  2023 του Δήμου 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για 

την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022

……. καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έργου: 2022ΕΠ08510017 της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων» και κωδικό ΟΠΣ 

5165209, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στο πλαίσιο της 

μένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε στον Δήμο την υπ’ αριθ.: ………………….. 

πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης 

είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (20.400,00 €)
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τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε 

αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, 

βάσει των τιμών της προσφοράς του και θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη 

τε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου εργατικής και ασφαλιστικής) 

που διέπει την παρούσα σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να 

εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα με δική του ευθύνη και επιμέλεια, αφετέρου δεν δύναται σε καμία 

περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την 

Στο παρόν συμφωνητικό επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού τα στοιχεία α΄ έως 

του άρθρου 68 του ν.3863/2010 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

22 του ν.4144/2013, όπως αυτά υπεβλήθησαν στο πλαίσιο υποβολής της προσφοράς του αναδόχου. 

Κοινωνικό Ταμείο και από 

. 5165209  σε συνέχεια της 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 6473.039 σχετική πίστωση του τακτικού 

κονομικού έτους 2022 και τον αντίστοιχο του οικονομικού έτους  2023 του Δήμου 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για 

ικά έτη 2022-2023 και έλαβε α/α 

……. καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

γου: 2022ΕΠ08510017 της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων» και κωδικό ΟΠΣ 

2020», στο πλαίσιο της 

της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε στον Δήμο την υπ’ αριθ.: ………………….. 

ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης 

€), το ύψος της οποίας 





               

                     Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)          

 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός δικαιώματος προαίρεσης και 

Φ.Π.Α.  

Η εγκυρότητα της ως άνω εγγυητικής επιστολής έχει διαπιστωθεί με την

έκδοσής της. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης πρ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κα

της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την 

υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της 

σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλ

σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι 

διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

 

Συμβατικό πλαίσιο/Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ισχύουν, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, τα έγγραφα της 

σύμβασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)           

αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός δικαιώματος προαίρεσης και 

εγκυρότητα της ως άνω εγγυητικής επιστολής έχει διαπιστωθεί με την από ……...... επιστολή

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 11 του παρόντος, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την 

υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της 

έρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

στρέφεται στο σύνολό της μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι 

διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

σμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Συμβατικό πλαίσιο/Εφαρμοστέα νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, τα έγγραφα της 

σύμβασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός δικαιώματος προαίρεσης και 

από ……...... επιστολή του φορέα 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 

εξήντα (60) ημέρες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

τά το άρθρο 11 του παρόντος, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την 

υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της 

έρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της 

στρέφεται στο σύνολό της μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

ής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι 

διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

σμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, τα έγγραφα της 

σύμβασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 





               

                     Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)          

 

Διάρκεια σύμβ

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 

δυνατότητα χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος 

προαίρεσης.  

Δικαίωμα προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης, 

προκειμένου να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που 

εκδίδεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και κοινοποιείται στον ανάδοχο, 

ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη αυτής, για επιπλέον επτά (7) μήνες,

ημερομηνίας λήξης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης και με τους ίδιους όρους εκτέλεσης της αρχικής 

σύμβασης. Στην ως άνω απόφαση θα αναφέρονται 

προθεσμία άσκησης και το αντίστοιχο τίμη

κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης, και εφόσον προσκομιστεί η σχετική εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος προαί

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16, κυρώσεις 

(κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου κλπ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται αποκλει

καμία περίπτωση ο παρών όρος δεν θεμελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύμβασης για παράταση της 

αρχικής διάρκειάς της. 

Ο ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

6.1 ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4412/2016, τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβ

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Προσαρτήματος Α΄ 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

6.2. ότι τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με

διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους 

οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο
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ΑΡΘΡΟ 5 

Διάρκεια σύμβασης – Δικαίωμα προαίρεσης  

εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 

συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

ορίζεται σε  δεκαεπτά (17) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ με 

δυνατότητα χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος 

: Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης, 

οκειμένου να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που 

εκδίδεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και κοινοποιείται στον ανάδοχο, 

πριν από τη λήξη αυτής, για επιπλέον επτά (7) μήνες, με έναρξη την επομένη της 

ημερομηνίας λήξης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης και με τους ίδιους όρους εκτέλεσης της αρχικής 

σύμβασης. Στην ως άνω απόφαση θα αναφέρονται το αντικείμενο της υπηρεσίας, η ποσότητα, η 

προθεσμία άσκησης και το αντίστοιχο τίμημα, και το οποίο σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να 

κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης, και εφόσον προσκομιστεί η σχετική εγγύηση 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος προαί

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16, κυρώσεις 

(κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου κλπ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της Αρχής.  Σε 

καμία περίπτωση ο παρών όρος δεν θεμελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύμβασης για παράταση της 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή: 

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4412/2016, τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβ

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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. 

ότι τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις 

και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους 

οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες 

Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο

                                            

Σελίδα | 99 

εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 

του Ν.4412/2016). 

από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ με 

δυνατότητα χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος 

: Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης, 

οκειμένου να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που 

εκδίδεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και κοινοποιείται στον ανάδοχο, τουλάχιστον δέκα (10) 

με έναρξη την επομένη της 

ημερομηνίας λήξης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης και με τους ίδιους όρους εκτέλεσης της αρχικής 

το αντικείμενο της υπηρεσίας, η ποσότητα, η 

μα, και το οποίο σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να 

κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης, και εφόσον προσκομιστεί η σχετική εγγύηση 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16, κυρώσεις 

(κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου κλπ). 

στικά στη βούληση της Αρχής.  Σε 

καμία περίπτωση ο παρών όρος δεν θεμελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύμβασης για παράταση της 

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4412/2016, τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις 

και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους 

οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες 

Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο 
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εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται

Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να 

εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε 

τρίτο. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγρ

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο 

δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 6.3. ότι θα εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής κα

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

6.4. να συνεργάζεται με την Αναθέ

Ο ανάδοχος ευθύνεται ρητά για κάθε 

συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδή

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, καθώ

του ζητηθεί, θα προσκομίσει κατάσταση προσωπικού

αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβά

ανάδοχος απασχολεί ανασφάλιστο 

 

 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..%

7.1 Τρόπος πληρωμής 

 Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται με το 100% της συμβατι

ανά μηνιαία  παραλαβή των υπηρεσιών.

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

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) Μηνιαίο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και

β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

δ) Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΕΦΚΑ του προηγούμενου μήνα, που 

αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς επίσης και 
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ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 

κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται

Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να 

εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης παροχής 

ιών καθαρισμού ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο 

δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως έχει 

τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

ζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση των όρων της σύ

θε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή

τως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλή

καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώ

σταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισμό

λωση που υποβάλλει στον Ε.Φ.Κ.Α.. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί

λιστο προσωπικό, τότε η Υπηρεσία καταγγέλλει υποχρεωτικά

ΑΡΘΡΟ 7 

Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..% 

Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την εκάστοτε 

παραλαβή των υπηρεσιών. 

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

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) Μηνιαίο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών 

β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 

της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΕΦΚΑ του προηγούμενου μήνα, που 

αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς επίσης και 
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ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 

κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των 

Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να 

εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε 

άφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης παροχής 

ιών καθαρισμού ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο 

δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως έχει 

ι ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

ρηση των όρων της σύμβασης. 

λων ή αντιπροσώπων αυτού, 

ν για την εκπλήρωση των 

μενες υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος, όταν 

βει τον καθαρισμό των κτηρίων και 

πτωση που διαπιστωθεί ότι ο 

λλει υποχρεωτικά τη σύμβαση. 

κής αξίας μετά την εκάστοτε 

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

του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

ποσοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών  

β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα 

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 

της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΕΦΚΑ του προηγούμενου μήνα, που 

αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς επίσης και 
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το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών.

ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.

 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισ

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

 

7.2 Κρατήσεις 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις

α)Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, αξίας άνω των χιλίων 

(1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ (παρ.3 άρθρο 

7 Ν.4912/2022). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 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 3335/1

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

εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά της Αρχής για δαπάνες, τις 

οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής.

 

Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών 
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

8.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες

καθορίζονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της.
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το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών. 

ικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) 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 

ωση 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 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς 

να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 

Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, αξίας άνω των χιλίων 

(1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ (παρ.3 άρθρο 

υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του 

γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 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 επί του καθαρού ποσού.  

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά της Αρχής για δαπάνες, τις 

οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών – Παρακολούθηση της σύμβασης 
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο χρόνο, τρόπο και τόπο που 

καθορίζονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της. 
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ικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

οδύναμου 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 

ωση 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 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς 

Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

ακόλουθες κρατήσεις: 

επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, αξίας άνω των χιλίων 

(1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ (παρ.3 άρθρο 

υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του 

γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

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

1.12.2014 τεύχος Β΄)). 

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

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά της Αρχής για δαπάνες, τις 

Παρακολούθηση της σύμβασης -  

στο χρόνο, τρόπο και τόπο που 
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8.2. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις 

συναρμόδιες υπηρεσίες  (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Π

Μάθησης), οι  οποίες και θα εισηγούνται 

στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 

ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Η αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθη

να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της 

υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή 

των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, 

την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 

οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση 

του προσωπικού, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασ

ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης από τη Διεύθυνση 

& Δια Βίου Μάθησης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της 

σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσία

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 

αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

8.3. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρε

που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και την παρ. 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετι

καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 

εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις επόμενες π

και σε τμηματικές παραλαβές.  

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλ

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις 

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Π

Μάθησης), οι  οποίες και θα εισηγούνται στην Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που αφορούν 

στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 

ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης)

να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της 

υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή 

των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για 

την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

λεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

ιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 

οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση 

του προσωπικού, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασ

ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης από τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας 

, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της 

σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 

αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής 

που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και την παρ. 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 

εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.   Τα ανωτέρω εφαρμόζονται 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλ

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις 

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου 

για όλα τα ζητήματα που αφορούν 

στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 

ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

σης) μπορεί, με απόφασή 

να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της 

υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή 

στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για 

την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

λεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

ιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 

οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση 

του προσωπικού, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το 

Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας 

, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της 

ς ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 

αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

σιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής 

που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και την παρ. 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 

κές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 

εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
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παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς 

αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικ

 

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγ

υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των π

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 

των οριζομένων στο άρθρο 220.  

  

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με 

παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής παραλαβής. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 

αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

 

Απόρριψη υπηρεσιών

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέ

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγ

σύμβασης, ο δε ανάδοχος των υπηρεσιών υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με την παράγραφο 

5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς 

αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγ

υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με 

παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

οπής παραλαβής. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 

αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 9 
Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων - Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, ο δε ανάδοχος των υπηρεσιών υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με την παράγραφο 

5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

αρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 

των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με 

, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

οπής παραλαβής. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 

Αντικατάσταση 

ρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 

να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

αλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, ο δε ανάδοχος των υπηρεσιών υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με την παράγραφο 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

10.1. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου

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

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, και 

ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του ν. 4412/2016 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

προσφορά.  

β) εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με 

τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, 

εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης.

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 

τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβα

επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 

γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις της

παρούσας παραγράφου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για τη συμμόρφωσή του. Αν η ως άνω 

προθεσμία παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακ

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 

που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν: 

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

ηση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, και 

ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του ν. 4412/2016 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

β) εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με 

τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 

τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 

γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις της

παρούσας παραγράφου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για τη συμμόρφωσή του. Αν η ως άνω 

προθεσμία παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

γοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 

που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 
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απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος44 

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

ηση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, και 

ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του ν. 4412/2016 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

β) εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με 

τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 

τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 

σης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 

γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις της 

παρούσας παραγράφου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για τη συμμόρφωσή του. Αν η ως άνω 

έκπτωτος μέσα σε προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

β) προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 

που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί 
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10.2. 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 ει

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 δ

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 επιβαλλό

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 εγκεκριμέν

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 ρη

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. 

 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, στις εξής περιπτώσεις: 

α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του προβλεπόμενου από την παρούσα δικαιώματος προαίρεσης,

β) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
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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 

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 επιβαλλό

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.

νικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

ΑΡΘΡΟ 11 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

 

α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του προβλεπόμενου από την παρούσα δικαιώματος προαίρεσης,

β) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 
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Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

ς βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για 

ιάστημα 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 

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

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 

ες παρατάσεις αυτής και με την 

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

τρών αυτής της περίπτωσης δεν 

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

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

νικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του προβλεπόμενου από την παρούσα δικαιώματος προαίρεσης, 

β) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
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12.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

12.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής πρ

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 

μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που

τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της υπηρεσίας.

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 

υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 

νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 

τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 

Δικαίωμα μονομερούς λύση

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 τ

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 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη δια

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 διαδικ

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρι

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 

όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
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ΑΡΘΡΟ 12 

Ανωτέρα βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 

μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που 

τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της υπηρεσίας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 

ρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 

νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 

ΑΡΘΡΟ 14 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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 τ

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 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη δια

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) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
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Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

οθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 

επικαλείται ο Ανάδοχος 

τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της υπηρεσίας. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 

ρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 

νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 

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

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

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

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

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 

ασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

σης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 





               

                     Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)          

 

υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρο

στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέ

ακεραιότητας της παρούσας σύμβασης.

ζ) η επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης της παρούσας διαπιστώσει παραβάσεις των όρων του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

άρθρων 10 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Προαίρεσης) και 9 (Απόρριψη παραδοτέων 

των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης 

ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυ

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σ

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 15 του παρόντος, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο 

ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη 

της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται απ

δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 

παράλειψης. 

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)           

υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρο

στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση 

ακεραιότητας της παρούσας σύμβασης. 

ζ) η επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης της παρούσας διαπιστώσει παραβάσεις των όρων του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

άρθρων 10 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5 (Διάρκεια σύμβασης

και 9 (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση) του παρόντος, καθώς και κατ΄ εφαρμογή 

των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης 

ς απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 16 

Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

6 και το άρθρο 15 του παρόντος, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο 

ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη 

της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 

δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
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υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 

στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

ουν από τη δέσμευση 

ζ) η επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης της παρούσας διαπιστώσει παραβάσεις των όρων του 

σύμβασης 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

Διάρκεια σύμβασης-Δικαίωμα 

καθώς και κατ΄ εφαρμογή 

των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο 

221 του ν.4412/2016 οργάνου, 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

ρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

ύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

6 και το άρθρο 15 του παρόντος, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο 

ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη 

ό τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 

δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 





               

                     Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)          

 

Άπαντες οι όροι των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Το κείμενο του παρόντος συμφωνητικού, αφού συμπληρώθηκε στα κενά του, αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη που υπέγραψαν νόμιμα πέντε (5) όμοια πρωτότυπα αυτής, 

τέσσερα (4) από τα οποία κρατήθηκαν από τον Δήμο και το πέμπτο πρωτότυπο του πα

στον Ανάδοχο. 

 
        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                               

 

 Αναστάσιος Χουλιαράς                

                                                               

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)           

Άπαντες οι όροι των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν 

κείμενο του παρόντος συμφωνητικού, αφού συμπληρώθηκε στα κενά του, αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη που υπέγραψαν νόμιμα πέντε (5) όμοια πρωτότυπα αυτής, 

τέσσερα (4) από τα οποία κρατήθηκαν από τον Δήμο και το πέμπτο πρωτότυπο του πα

            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

               Καλλιόπη Πάλλη Δημήτριος Π. Αυγερινός

 

~  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  ~ 

 

      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Άπαντες οι όροι των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν 

κείμενο του παρόντος συμφωνητικού, αφού συμπληρώθηκε στα κενά του, αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη που υπέγραψαν νόμιμα πέντε (5) όμοια πρωτότυπα αυτής, 

τέσσερα (4) από τα οποία κρατήθηκαν από τον Δήμο και το πέμπτο πρωτότυπο του παρόντος παραδόθηκε 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Δημήτριος Π. Αυγερινός 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ    





               

                     Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)          

 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της ανάθεσης της παρούσας 

σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε 

να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβ

αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δε διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 

στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με 

και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 

προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα

ανταγωνισμού. 

3) δε διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 

της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 

σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 

συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους

αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες 

αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, 

για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσ

5) δε θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέ

σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω

οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 

παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 

σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτ

παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 

ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 

νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 

θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 

(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν 

παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)           

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 
Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της ανάθεσης της παρούσας 

σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε 

να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη 

1) δε διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 

στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 

αψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 

προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 

3) δε διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 

της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 

ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 

συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες 

αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, 

για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δε θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ

οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 

παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 

σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 

παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 

ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 

ν υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 

θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 

(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  
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Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της ανάθεσης της παρούσας 

σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε 

ασης αλλά και μετά τη λήξη 

1) δε διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 

στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 

αψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 

οριζόμενα στο δίκαιο του 

3) δε διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 

της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 

και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες 

αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, 

5) δε θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 

τουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 

οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 

παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 

έλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 

παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 

ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 

ν υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 

θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 

γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 





               

                     Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

                 Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)          

 

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 

αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου

μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 

αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών 

οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος 

ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε

παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. 

 

 

 

 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης με την 

οδού ………………., Τ.Κ. …………., , Α.Φ.Μ. ……………., ΔΟΥ: …………………

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
Κωδικος ΟΠΣ:5165209 (κωδ. Απόφασης:14827)           

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 

αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης  με 

μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 

περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών 

οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος 

ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των 

παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης με την επωνυμία «……………………», 

Τ.Κ. …………., , Α.Φ.Μ. ……………., ΔΟΥ: ………………… 
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8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 

) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 

αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης  με 

μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 

περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών 

οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος 

έως και τετάρτου βαθμού των 

παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά 

……………………», που εδρεύει επί της 
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