
 

 

 
 ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 

Δϋ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ.ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
  ΔΝΣΘ ΡΟΜ.& ΣΥΜΒ.(Δ3) 

ΤΜΘΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Τθλ.2821026781 
Φ.600.1/222/94131 
Σ.1324 
Χανιά,3 Αυγ 21 

   
 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΑΙΘΜ. 13/2021 
 

        ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
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ΘΕΜΑ: Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από οικονομικισ 
άποψθσ προςφορά, βάςει τιμισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ αεραγωγϊν του ΡΒΚ. 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Γραφείο Συμβάςεων του ΡΒΚ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ αεραγωγϊν 
του ΡΒΚ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 56.000,00€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

CPV 50712000-9 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 101911830 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΑΗΙΝΟΣ ΑΚΩΤΘΙΟΥ 

Ρόλθ ΧΑΝΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 73100 

Τθλζφωνο 2821026781 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  cpb@namfi.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΥΡΛΓΟΣ (ΥΡ) ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΝΤΟΥΜΡΑΑΤΗΘ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL)  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Στρατιωτικι Υπθρεςία  και ανικει ςτθ Μθ Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Άμυνα. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΚΘΜΔΘΣ 

β)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:cpb@namfi.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 117 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΡΒΚ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ 
βαρφνει τθν με Κ.Α. : 2410 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021  του ΡΒΚ 
και προανάλθψθσ για τα ζτθ 2022, 2023, 2024. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ αεραγωγϊν του ΡΒΚ.  Θ παρεχόμενθ 
προμικεια και υπθρεςία κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 50712000-9. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των πενιντα ζξι χιλιάδων ευρϊ (56.000,00€) χωρίσ 
ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράταςθσ. Ειδικότερα, για το ζτοσ 2021 ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι 
χιλιάδων ευρϊ (20.000,00€), για τα ζτθ 2022 και 2023 ανζρχεται ςτο ποςό των οκτϊ χιλιάδων ευρϊ 
(8.000,00) ζκαςτο και για το ζτοσ 2024 ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι χιλιάδων ευρϊ (20.000,00€). 
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Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε τρία (3) ζτθ, με δυνατότθτα μονομεροφσ ανανζωςθσ υπζρ τθσ 
Υπθρεςίασ ζωσ ζνα (1) επιπλζον ζτοσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
ΙΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ)  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν, θ οποία κα προκφπτει από το άκροιςμα των επιμζρουσ 
προςφερόμενων τιμϊν για κάκε κτιριο. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, 
των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε 
τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και 
λοιπζσ διατάξεισ» 

- τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ)” (Β’ 1781)  

- τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο 
των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

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

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 
- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 

τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ 
(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»  
- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και 

ιδίωσ των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  
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- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει 
ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ 
διατάξεισ», 

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

Τα ςχετικά με το διαγωνιςμό ζγγραφα. 
 

 Το υπ. αρικ. 467/10-05-2021 Ρρωτογενζσ αίτθμα  

 Τθν υπ’ αρικ. 313/2021 Commitment- Απόφαςθ Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ  

 Φ.810/19/93056/Σ.984/10 Ιουν 21/ΡΒΚ/Δϋ ΚΟΥ/ΔΡΟ 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 30 Αυγ 21 και ϊρα 14:00 και θ 
αποςφράγιςθ τθν 31 Αυγ 21 και ϊρα 10.00. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ): http://www.promitheus.gov.gr 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) : www.namfi.gr/procurement-announcements από 4 Αυγ 21. 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Δεν υφίςτανται. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.namfi.gr/
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γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ παροφςα Διακιρυξθ. 

2. Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζντυπο Σφμβαςθσ [ΕΕΕΣ] (ΡΑΑΤΘΜΑ IΙ) 

3. Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙIΙ) 

4. Το Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ IV) 

5. Τα Υποδείγματα Εγγυθτικισ Συμμετοχισ και Καλισ Εκτζλεςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ V) 

6. Σχζδιο Σφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ) 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Στθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (www.namfi.gr) είναι διακζςιμα όλα τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ. 

Το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ διατίκεται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ, από 08.00-14.00. Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ 
αναπαραγωγισ τουσ, που ανζρχεται ςε 15,00 ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και 
επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, 
πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 
ενδιαφερόμενο. 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το 
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν 
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 
υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται και αποςτζλλονται αντίςτοιχα με 
email. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται και 
απαντϊνται με τθν παραπάνω διαδικαςία. 

Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ.αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ  ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται 
από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  

η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  
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θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 
και 

 ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα) του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

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

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

Το ΡΒΚ μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ 
επτακοςίων είκοςι ευρϊ (720,00€). 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.6 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 28 Φεβ 22, άλλωσ θ προςφορά 
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απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ.3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ προςφορά οικονομικοφ φορζα που παρζλειψε να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ από τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του προθγοφμενου εδαφίου 
εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 
 
2.2.2.4. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παρ. 2.2.9 και 3.2) ι 
δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,  ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 
103 του ν.4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, 
κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ 
παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ, υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το 
κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί. 
 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς. 42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 
 
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και, όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ - μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 
 
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
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216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδο-κία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 
242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ - πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 
 
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 
οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό. 
 
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 
 
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι 
 
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμ-
βουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι 
 
γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ι 
 
δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 
 
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
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τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ των προθγοφμενων εδαφίων τθσ παρ.2.2.3.2 είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 
 

2.2.3.3  Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον 
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, 
πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι ςτισ παρ. 2.2.3.1. και 
2.2.3.2. κατϋ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν 
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
ζχουν καταβλθκεί 
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ιδίωσ εάν ςε 
βάροσ του ζχουν επιβλθκεί, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ τθσ προςφοράσ, τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά, από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ ι 
δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, κακϊσ και αα) εάν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ, 
κατ` εφαρμογι τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) 
ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ ι ββ) εάν ςε βάροσ του 
ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ τθσ προςωρινισ διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ ι τμιματοσ ι τμθμάτων ι του ςυνόλου τθσ επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ` εφαρμογι τθσ 
παρ. 1Β του άρκρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςίασ 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
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(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν 
ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο 
τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 
 
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 2.2.9.2 τθσ παροφςασ. 

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 
αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.1 και τρία (3) ζτθ ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 
παρ. 2.2.3.4. από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ.  

2.2.3.5. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ.β) αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ 
δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. 
Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα 
και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα ςτοιχεία κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ 
που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ δυνατότθτασ που παρζχεται βάςει τθσ παροφςασ 
κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο 
ιςχφει θ απόφαςθ. 
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2.2.3.8. Θ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν 
μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι 
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία 
ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν 
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ 
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ να διακζτει εμπειρία ςτο χϊρο και να διακζτει εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό, 
κακϊσ και να διακζτει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και τα απαραίτθτα όργανα (μθχάνθμα αναρρόφθςθσ, 
ειδικι τθλεχειριηόμενθ κάμερα ρομπότ, μθχάνθμα ψεκαςμοφ απολυμαντικοφ υγροφ). 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ να διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 ςε ιςχφ για τον εςωτερικό κακαριςμό και 
απολφμανςθ των αεραγωγϊν. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων -Υπεργολαβία 

2.2.8.1 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  
 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά το κριτιριο με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Πςον αφορά ςτα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περ. ςτ’ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Ρροςαρτιματοσ Α’ ι με τθν επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να βαςίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο εάν οι τελευταίοι εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 
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απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 
 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αποδεικνφει ότι κα ζχει 
ςτθ διάκεςι του αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν για 
το ςκοπό αυτό.  
 
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει, ςφμφωνα με τα άρκρα 79, περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ, 
80, περί αποδεικτικϊν μζςων και 81, περί επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis), αν οι 
φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν τα ςχετικά 
κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, τθσ παρ. 2.2.3. Θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί 
από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 και του άρκρου 74. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τον οικονομικό φορζα τθν αντικατάςταςθ φορζα για τον 
οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 και του άρκρου 74. 
 
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ αντικατάςταςθ του φορζα, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ που δεν πλθροί 
ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του 
ν.4412/2016, γίνεται κατόπιν πρόςκλθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι προσ τον οικονομικό φορζα, εντόσ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτον οικονομικό φορζα, για κάκε 
τρίτο ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Ο 
φορζασ με τον οποίο αντικακίςταται ο φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να 
αντικαταςτακεί εκ νζου. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτεί τθν εκτζλεςθ οριςμζνων κρίςιμων κακθκόντων απευκείασ από τον 
ίδιο τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 
 
2.2.8.2 Υπεργολαβία 
 
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ) . 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
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εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ .  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου 
εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ 
Ιανουαρίου 2016 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7. 
   
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ 
με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. 
 
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,  τθν κατάςταςι του ςε 
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςθσ  και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 
του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 
(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 
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3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ . 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί 
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 
τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο 
ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει 
ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2 
και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1. 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. 
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 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4  περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

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

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

 α. Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία γίνεται περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ 
και οργάνων που χρθςιμοποιεί ο οικονομικόσ φορζασ για τθν υλοποίθςθ τθσ υπόψθ παροχισ υπθρεςιϊν.  

 β. Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία γίνεται αναφορά του τεχνικοφ προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί 
ςτθν παροχι των υπόψθ υπθρεςιϊν (ςτοιχεία προςωπικοφ, άδειεσ, διπλϊματα κλπ). 
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 γ. Ρελατολόγιο ςτο οποίο παραςχζκθκαν αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ με τθν παροφςα ςφμβαςθ και 
αντίςτοιχα παραςτατικά (τιμολόγια) παροχισ τουσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό ISO 
9001:2015 ςε ιςχφ για τον εςωτερικό κακαριςμό και απολφμανςθ των αεραγωγϊν. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ ,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.   

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ  που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ 
ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν, θ οποία κα προκφπτει από το άκροιςμα των επιμζρουσ προςφερόμενων 
τιμϊν για κάκε κτιριο. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 
 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που  ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ 
για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ. 
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι. 
 
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  
Θ προςφορά υποβάλλεται μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, 
ςε ζνα (1) ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  

 

1. Θ λζξθ: «ΡΟΣΦΟΑ» 
2. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 
3. Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ: «Ραροχι υπθρεςιϊν για κακαριςμό αεραγωγϊν του ΡΒΚ» 
4. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν) 30 Αυγ 21 

θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14.00  
5. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα: (επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ, 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ) 

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τρεισ (3) ςφραγιςμζνουσ 
υποφακζλουσ: 

1. «Υποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ» που περιζχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 
2. «Υποφάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ» που περιζχει τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τθν παροφςα 

διακιρυξθ, τθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Δ/νςθσ Εγκαταςτάςεων του ΡΒΚ και τισ ςχετικζσ με αυτι 
διατάξεισ και νόμουσ. 

3. «Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ» που περιζχει τθν οικονομικι προςφορά, 
υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ. 
 

Οι τρεισ (3) ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι, εκτόσ από τον τίτλο τουσ, κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου (προςφορά, επωνυμία, τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ κλπ).  

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, οι ανακζτουςεσ αρχζσ, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ ι υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, 
όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι 
λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 
υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι 
τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ (άρκρο 102 του ν. 
4412/2016). 
 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςε ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
 
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
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ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 
περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ 
άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν:  

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, 

β) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και ςτα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ, αρμοδίωσ 
υπογεγραμμζνθ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθν ιςτοςελίδα του ΡΒΚ ςτθ διεφκυνςθ www.namfi.gr/procurement ςτθν αντίςτοιχθ 
ανάρτθςθ διαγωνιςμοφ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει το ΕΕΕΣ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  
 
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε πρωτότυπθ ζντυπθ μορφι. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά»  

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλα τα ειδικά χαρακτθριςτικά που ζχουν τεκεί ςτθν Τεχνικι 
Ρεριγραφι τθσ Δ/νςθσ  Εγκαταςτάςεων του ΡΒΚ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ) τθσ Διακιρυξθσ. Οι οικονομικοί φορείσ 
να προςκομίςουν ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, αρμοδίωσ υπογεγραμμζνθ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι 
πλθροφν τισ απαιτιςεισ των παραγράφων 2.1.1 ζωσ 2.1.4 του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ διακιρυξθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

http://www.namfi.gr/procurement
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2.4.5 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.1.3 τθσ Διακιρυξθσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ κα ςυντάξουν τθν οικονομικι προςφορά τουσ ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ……………………………………………………. 

Α/Α ΚΤΙΙΟ ΡΑΟΧΗΣ 
ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ. 

(ΥΡΗΕΣΙΑ ΑΝΑ 
ΚΤΙΙΟ) 2

0
2

1
 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

1 Μ-626 ΥΡΘΕΣΙΑ 1 1 1 1  

2 Μ-602 ΥΡΘΕΣΙΑ 1 1 1 1  

3 Μ-716 ΥΡΘΕΣΙΑ 1 1 1 1  

4 Μ-501 ΥΡΘΕΣΙΑ 1 0 0 1  

5 Μ-502 ΥΡΘΕΣΙΑ 1 0 0 1  

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΤ 
ΕΤΟΣ 

     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΓΙΑ ΤΑ 
3+1 ΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

  

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΚΑΤ ΕΤΟΣ 20.000€ 8.000€ 8.000€ 20.000€  

 ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Η ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤϋ ΕΤΟΣ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τθν κατ’ ζτοσ προχπολογιςκείςα αξία.  
                    

 ………………………………………. (ΘΜ/ΝΙΑ) 

          Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

              (ΣΦΑΓΙΔΑ – ΥΡΟΓΑΦΘ) 

 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του ν. 4412/2016  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται κάκε άλλθ επιβάρυνςθ και λοιπά ζξοδα του αναδόχου, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία για τθν παράδοςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτθν παροφςα. 

2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ.1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 
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όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που 
αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ 
δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.2.1. τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
κ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 
 
ι) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 
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ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 
 
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 
 
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν  

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ. Τα ςτοιχεία των προςφορϊν που 
αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ του αρμόδιου γνωμοδοτικοφ οργάνου και τθν 
ανακζτουςα αρχι. 
 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
 
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςισ τθσ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, 
μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο 
ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα 
αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ 
του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ 
προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν.4412/2016, περί παράλειψθσ 
προςικουςασ προςκόμιςθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν 
καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, 
μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια αξιολογοφνται οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παρ. β) και οι 
οικονομικζσ προςφορζσ καταχωρίηονται ςε πρακτικό κατά ςειρά μειοδοςίασ και ειςθγείται αιτιολογθμζνα 
τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου. 
 
δ) Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋκαι βϋ οι φάκελοι 
τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται.  

Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ.  
 
Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
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τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το 
χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των περ. α) και β), θ ανακζτουςα αρχι εγκρίνει τα πρακτικά 
όλων των ανωτζρων ςταδίων με απόφαςι τθσ. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται 
ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

3.2.1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ, τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, τελευταίου τριμινου (αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό), ενθμερωμζνο, ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με  τελεςίδικθ  δικαςτικι απόφαςθ, 
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου  73  του  ν.4412/2016. 

β) Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. 

γ)  Ριςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

δ) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται 
επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ 
του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ε) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

ςτ) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

   η) Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία γίνεται περιγραφι του τεχνικοφ 
εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιεί ο οικονομικόσ φορζασ για τθν υλοποίθςθ τθσ υπόψθ παροχισ υπθρεςιϊν. 
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 θ) Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθ οποία να δθλϊνονται τα ςτοιχεία του εξειδικευμζνου προςωπικοφ, οι 
άδειεσ – διπλϊματα αυτοφ κακϊσ και να προςκομιςτεί-οφν αντίςτοιχθ/αντίςτοιχεσ ςφμβαςθ/ςυμβάςεισ 
ςτθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ αεραγωγϊν και ςχετικό κατάλογο που κα υποβλθκεί και ςτον οποίο 
κα αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν τελευταίων χρόνων, με μνεία για κάκε παράδοςθ 
του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτον δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του 
ποςοφ, κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ. Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτο δθμόςιο τομζα, θ 
παροχι υπθρεςιϊν του αναδόχου κα αποδεικνφεται με ςχετικά ζγγραφα τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, ςτα 
οποία κα αναφζρεται και θ εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων. Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ 
ανικει ςτον ιδιωτικό τομζα οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με βεβαίωςθ του παραλιπτθ και εάν τοφτο δεν 
είναι δυνατό, αρκεί ςχετικι διλωςθ του προμθκευτι. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ βεβαίωςθ ι θ διλωςθ 
ςυνοδεφονται από επίςθμο παραςτατικό ζγγραφο παροχισ υπθρεςιϊν (τιμολόγιο).  

 κ) Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2015 ςε ιςχφ, ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ. 

         ι) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

3.2.2. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα 
δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα, ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του 
άρκρου 102, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. Αν ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει αίτθμα προσ τθν ανακζτουςα αρχι για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα με τα οποία αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ 
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα του προθγοφμενου εδαφίου 
και εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ και εντόσ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου. 
 
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, 
κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, 
ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν.4412/2016 είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου.  
 
3.2.3. Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, περί εγγυιςεων, εφόςον 
είχε προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ, όπωσ είχαν 
οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που 
απορρίφκθκε εάν: 
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α)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 

με το ΕΕΕΣ, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία ι  

β)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

γ) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 
2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

3.2.4. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ: 
 

α) δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ,  
 

β) δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, 

 

γ) δεν αποδείξει ότι δε βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του ν.4412/2016 
και πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 76 και 77 
του ν.4412/2016, 
 
θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
 

3.2.5. Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το ΕΕΕΣ, ότι πλθροί, και μζχρι τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του προςωρινοφ αναδόχου, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 72, περί 
εγγυιςεων. 
 
3.2.6. Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παρ. 3.2.2, και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τθσ παρ. 3.2.4., 
είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ 
ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ). Πςοι δεν ζχουν 
αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν, ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί 
τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, εκτόσ από τουσ οριςτικϊσ αποκλειςκζντεσ και ιδίωσ, όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 (περί εγγυθτικισ ςυμμετοχισ) του ν.4412/2016, με κάκε 
πρόςφορο τρόπο. 
 
Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 
τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 
 
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
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 α) όταν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 του ν.4412/2016 και 
ςε περίπτωςθ άςκθςθσ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ προκεςμίασ πζντε (5) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον οικονομικό φορζα και  

 β) θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ζχει κοινοποιθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 3.3.1.  
 
3.3.3. Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 
 
3.3.4. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ παρ. 3.3.3. ςτον 
ανάδοχο. 
 
3.3.5. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται 
ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του 
άρκρου 103 του ν.4412/2016 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
 
3.3.6. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 106 του ν.4412/2016. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, ςτθν περίπτωςθ αυτιν, να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 
 
3.3.7. Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν πρόςκλθςθ τθσ παρ. 3.3.3 εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 
εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ 
επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται 
να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και 
να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Ενςτάςεισ 

1. Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.  
 
Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το 
ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι τθν αποςτολι τθσ 
πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ 
οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παράγραφοσ 11. Στθν 
περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των 
ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, 
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το 
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. 
Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι 
από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
 
3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Οικονομικϊν και Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να αναπροςαρμόηεται το φψοσ του ανωτζρω παραβόλου. 
 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art376_11
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4. Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  
 
5. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ  και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ 
ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Χανίων, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 
18/1989(Αϋ8).  
 
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων 
βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν 
προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 
 
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςτο ποςό των χιλίων τετρακοςίων ςαράντα 
ευρϊ (1.440,00€), εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ  και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. Σε περίπτωςθ 
τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει μζχρι και τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ 
αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ τθσ Α.Α. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 
επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει 
τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ) . Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον 
εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι 
τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν 
πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά 
κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ, 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
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όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται 
ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

 

 



 

 

Σελίδα 36 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν  και 
αφοφ προςκομίςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 α.   Τιμολόγιο προμικειασ παροχισ υπθρεςιϊν. 
 
 β. Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υπθρεςιϊν (Εκδίδεται 
από το ΡΒΚ). 
 
 γ.    Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ) από τθν ΑΑΔΕ. 
 
 δ.   Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του e-ΕΦΚΑ. 
  
 ε.  Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Αναδόχου και το IBAN ςτο 
οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  
 
 ςτ. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
 
 Το τιμολόγιο απαλλάςςεται από ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Ρ. 4056/3029/17-6-87 Απόφαςθ 
του Υπουργείου Οικονομικϊν/Υπθρεςία ΦΡΑ και επιβαρφνεται μόνο με Φ.Ε. 8% επί του κακαροφ ποςοφ 
για τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 
 
 α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 του ν.4412/2016 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, 
 
 β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και 
δεν ςυμμορφϊκθκε με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι 
τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
  
 γ) εφόςον δεν παρείχε τισ υπθρεςίεσ ι δεν υπζβαλε τα παραδοτζα ι δεν προζβθ ςτθν 
αντικατάςταςι τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 217 του ν.4412/2016 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ, με 
τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 5.2.2 του παρόντοσ. 
 
5.2.2. Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τισ περ. γ’ τθσ παρ. 
5.2.1, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ άρκρου και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να 
είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) 
θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
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5.2.3. Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
 
5.2.4. Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 
 
Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.4782/2021 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ν.4412/2016, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 
 
5.2.5. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
 
5.2.6. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 
 
Σε περίπτωςθ  διαπίςτωςθσ παραβιάςεωσ οποιαςδιποτε από τισ λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του  
Αναδόχου, το ΡΒΚ δφναται κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, να επιβάλει χρθματικό πρόςτιμο φψουσ 200€, αφοφ ζχει προθγθκεί αντίςτοιχθ ζγγραφθ 
ςφςταςθ. Στθν περίπτωςθ επανάλθψθσ τθσ  ςυμβατικισ παρζκκλιςθσ εκ μζρουσ του Αναδόχου, για τθν 
οποία του ζχει ιδθ επιβλθκεί ποινι ςφμφωνα με τα παραπάνω, το χρθματικό πρόςτιμο κα προςαυξάνεται 
επιπλζον ςε ποςοςτό 50%. Νζα ταυτόςθμθ ςυμβατικι παρζκκλιςθ ι ςϊρευςθ περιςςότερων 
διαφορετικϊν παρεκκλίςεων για τισ οποίεσ είτε ζχει γίνει ςφςταςθ ι και ζχει επιβλθκεί πρόςτιμο κατά τα 
ανωτζρω, κα επάγεται κατά τθν κρίςθ του ΡΒΚ ζκπτωςθ του Αναδόχου. 
 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
 
5.2.7. Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν 
ΕΑΑΔΘΣΥ, θ οποία ορίηεται αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του μθτρϊου 
αξιοποιοφνται κατά τθν εφαρμογι του άρκρου 74 του ν.4412/2016, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα 
από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 
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5.3 Ενςτάςεισ κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων   

 
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 5.4 Δικαζηική επίλυζη διαθορών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016 . Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  αρμόδια 
επιτροπι παραλαβισ των υπθρεςιϊν, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο Δκτι του ΡΒΚ για όλα τα ηθτιματα 
που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 
και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για τρία (3) ζτθ, με δυνατότθτα μονομεροφσ ανανζωςθσ υπζρ τθσ 
υπθρεςίασ ζωσ ζνα (1) επιπλζον ζτοσ.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Δ/νςθσ  Εγκαταςτάςεων του ΡΒΚ ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ. 
 
6.3.2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: 
 

α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, 

 
β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παρ. 6.3.3 και 6.3.4. 
 
Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ. 
 
6.3.3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ 
που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 
επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
 

6.3.4. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ 
τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
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υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

6.3.5. Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηόμενων ςτο άρκρο 220, περί απόρριψθσ παραδοτζου και αντικατάςταςθσ. 
 
6.3.6. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παρ. 6.3.2 ι 
πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παρ. 6.3.3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 
 
6.3.7. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παρ. 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθ ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων 
από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε 
από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4  Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν επιτρζπεται αναπροςαρμογι τιμισ. 

 

               Υπτγοσ Ακανάςιοσ Σαρδζλλθσ 

Ακριβζσ Αντίγραφο                            Δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

Τμχθσ Συμβάςεων  
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ αεραγωγϊν του ΡΒΚ, όπωσ 
περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ. 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ       

 Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  

             Θ υπόψθ παροχι υπθρεςιϊν αναγκαιεί για λόγουσ υγιεινισ και αςφάλειασ του προςωπικοφ του 
ΡΒΚ. 

             
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Διάρκεια Σφμβαςθσ-Χρόνοσ παράδοςθσ 

Θ παράδοςθ των υπθρεςιϊν κα γίνει με μζριμνα και ζξοδα του Αναδόχου και κα πρζπει ςε κάκε 
περίπτωςθ να ολοκλθρωκεί εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ 
παροφςθσ. 

Τόποσ υλοποίθςθσ/ προμικειασ των υλικϊν: Πεδίο Βολισ Κριτθσ, Παηινόσ Ακρωτθρίου, Χανιά. 

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των πενιντα ζξι χιλιάδων ευρϊ (56.000,00€), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράταςθσ μζχρι ενόσ (1) ζτουσ. 
Ειδικότερα, για το ζτοσ 2021 ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι χιλιάδων ευρϊ (20.000,00€), για τα ζτθ 2022 
και 2023 ανζρχεται ςτο ποςό των οκτϊ χιλιάδων ευρϊ (8.000,00) ζκαςτο και για το ζτοσ 2024 ανζρχεται 
ςτο ποςό των είκοςι χιλιάδων ευρϊ (20.000,00€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Σμχοσ (Ι) Ραντελειμων Κοβλατηισ 

Ακριβζσ Αντίγραφο                          Υ π ο δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

Τμχθσ Συμβάςεων  
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 

 

Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζντυπο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) *άρκρου 79 του ν. 4412/2016+, ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
(αρχεία τφπου PDF και XML) είναι αναρτθμζνο μαηί με ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα 
του ΡΒΚ www.namfi.gr/procurement  και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Σμχοσ (Ι) Ραντελειμων Κοβλατηισ 

Ακριβζσ Αντίγραφο                         Υ π ο δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

Τμχθσ Συμβάςεων  

http://www.namfi.gr/procurement
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ΡΑΑΤΗΜΑ IΙΙ – Τεχνικι Ρεριγραφι 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αφορά ςτον κακαριςμό και ςτθν απολφμανςθ των 
αεραγωγϊν κλιματιςμοφ ςτα κτιρια Μ-626 και Μ-602 ςτο Στρατωνιςμό, ςτα κτιρια Μ-501 και Μ-502, 
ςτθν περιοχι Βάςθσ του ΡΒΚ και ςτο κτιριο Μ-716 ςτο Χϊρο Εκτόξευςθσ (Χορδάκι) του ΡΒΚ ςτο Ακρωτιρι 
Σοφδασ Χανιά μία φορά το ζτοσ, κακϊσ και ςτον κακαριςμό αεραγωγϊν του ςυςτιματοσ απαγωγισ ατμϊν 
και χοανϊν ςτο χϊρο των μαγειρικϊν εςτιϊν ςτο κτιριο Μ-626 (Εςτιατόριο Στρατωνιςμοφ) και ςτθ Λζςχθ 
Αξκϊν «Αςτζρια» ςτισ Κορακιζσ Ακρωτθρίου δφο φορζσ το ζτοσ. 

 
1.2 Επιςθμαίνεται ότι ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ αεραγωγϊν ςτα κτιρια Μ-501 και Μ-502 

κα γίνει μόνο κατά το πρϊτο ζτοσ.    
 
2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
 
 2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 
ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ που αςχολοφνται με το αντικείμενο παροχισ υπθρεςιϊν του κζματοσ και: 
 
  2.1.1 Είναι εγγεγραμμζνοι ςτα οικεία επαγγελματικά μθτρϊα.  
 

2.1.2 Ζχουν εμπειρία ςτο χϊρο (κα αποδεικνφεται με πελατολόγιο) και διακζτουν 
εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό.  

 
2.1.3 Διακζτουν πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ΙSO 9001:2015 εν ιςχφ από 

διαπιςτευζνο φορζα, με πεδίο εφαρμογισ ςτον εςωτερικό κακαριςμό και ςτθν απολφμανςθ αεραγωγϊν.  
 

2.1.4 Διακζτουν τον απαραίτθτο εξοπλιςμό (μθχάνθμα αναρρόφθςθσ, ειδικι τθλεχειριηόμενθ 
κάμερα ρομπότ, μθχάνθμα ψεκαςμοφ απολυμαντικοφ υγροφ).  
 
 2.2 Οι ςυμμετζχοντεσ επί ποινι αποκλειςμοφ κα κατακζςουν ςτθ φάςθ τθσ προςφοράσ 
υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ που 
περιγράφονται ςτισ παράγραφουσ 2.1.1 ζωσ 2.1.4. 
 

2.3 Θ επιλογι κα γίνει μόνο βάςει τιμισ και ςτθ ςυνζχεια ο προςωρινόσ μειοδότθσ κα κλθκεί 
από τθν Υπθρεςία να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά των παραγράφων 2.1.1 ζωσ 2.1.4, προκειμζνου να 
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κζματοσ ςε αυτόν. Αν ο προςωρινόσ 
μειοδότθσ δεν πλθρεί τισ προχποκζςεισ, κα κλθκεί ο δεφτεροσ οικονομικόσ φορζασ κατά ςειρά μειοδοςίασ 
κ.ο.κ.  
 
3. Διαςτάςεισ Αεραγωγϊν 
 

Ενδεικτικά δίνονται ςτουσ πίνακεσ 1, 2, 3, 4, και 5 οι διαςτάςεισ (μικοσ, πλάτοσ και φψοσ) των 
αεραγωγϊν. Επιςθμαίνεται, ότι ιδιαίτερα το μικοσ των αεραγωγϊν ζχει εκτιμθκεί προςεγγιςτικά. Οι 
ακριβείσ διαςτάςεισ των αεραγωγϊν (μικοσ, πλάτοσ και φψοσ) κακϊσ και οι οδεφςεισ μποροφν να 
διαπιςτωκοφν από τουσ υποψιφιουσ κατόπιν επίςκεψθσ τουσ ςτα υπόψθ κτιρια, θ οποία κρίνεται 
απαραίτθτθ πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 
 

Ρίνακασ 1: Κτιριο Μ-626 
 

A/A Χϊροσ Διατομι (mm) Μικοσ (m) 

1 Χϊροσ Ρροετοιμαςίασ 
500Χ200 10.6 

500X300 6 
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800X275 3.9 

2 Αίκουςα οπλιτϊν 
500Χ500 ζωσ 
500Χ250 

41 

3 Αίκουςα οπλιτϊν 800Χ275 3.5 

4 Αίκουςα Αξιωματικϊν 
400Χ1000 ζωσ 
400Χ600 

26 

5 Αίκουςα Αξιωματικϊν 800Χ275 13.5 

6 Αίκουςα Αξιωματικϊν 300Χ1100 15.3 

7 Αίκουςα Υπαξιωματικϊν 800Χ275 11.5 

8 Αίκουςα Υπαξιωματικϊν 
400Χ600 ζωσ 
400Χ300 

29 

9 Μαγειρείο 
300Χ450 ζωσ  
300Χ160 

26 

10 Δϊμα 

303Χ1100 30 

500Χ700 17.5 

700Χ700 13 

1000Χ800 ζωσ 
1000Χ300 

13.5 

900Χ400 31 

11 Χϊροσ πλυντιριων 
500Χ500  2.5 

250Χ250 2.5 

  ΣΥΝΟΛΟ 296.3 

 
Επιπλζον, κα κακαριςτοφν οι εξαεριςτιρεσ (απαγωγισ και προςαγωγισ αζρα) ςτο χϊρο των 

μαγειρείων.  
 

Ρίνακασ 2: Κτιριο Μ-602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ρίνακασ 3: Κτιριο Μ-501 

 
Το κτιριο Μ-501 είναι ζνα διϊροφο κτιριο γραφείων. Το ςυνολικό μικοσ των αεραγωγϊν είναι περίπου 
220 m ενϊ οι διαςτάςεισ των αεραγωγϊν ποικίλουν και παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα.  
 

A/A Χϊροσ Διατομι (mm) Μικοσ (m) 

1 
Κυρίωσ αίκουςα 

κινθματοκεάτρου 

500Χ350 2,5 

500X500 1,8 

550Χ600 5 

750Χ600 5 

900Χ600 5 

1100Χ600 4 

1300Χ600 10,5 

1200Χ600 1,20 

1000Χ600 5 

800Χ600 5 

650Χ600 5 

500Χ300 1,5 

400Χ300 7 

400Χ200 3,2 

2 
Χϊροσ Υγιεινισ 

κινθματοκεάτρου 
180Χ150 5 

  ΣΥΝΟΛΟ 66,7 
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A/A Χϊροσ Διατομι (mm) Μικοσ (m) 

1 

Χϊροι γραφείων 

100Χ200 

220 

2 150Χ200 

3 200Χ200 

4 300Χ200 

5 350Χ200 

6 400Χ200 

8 550Χ200 

9 650Χ200 

  ΣΥΝΟΛΟ 220 

 
Ρίνακασ 4: Κτιριο Μ-502 

 
Το κτιριο Μ-502 είναι ζνα διϊροφο κτιριο γραφείων. Το ςυνολικό μικοσ των αεραγωγϊν είναι περίπου 
269 m ενϊ οι διαςτάςεισ των αεραγωγϊν ποικίλουν και παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα.  
 

A/A Χϊροσ Διατομι (mm) Μικοσ (m) 

1 

Χϊροι γραφείων 

100Χ200 

269 

2 150Χ200 

3 200Χ200 

4 300Χ200 

5 350Χ200 

6 400Χ200 

8 550Χ200 

9 650Χ200 

  ΣΥΝΟΛΟ 269 

 
Ρίνακασ 5: Κτιριο Μ-716 

 

A/A Χϊροσ Διατομι (in) Μικοσ (m) 

1 Χϊροσ 114 8Χ8 7 

2 
Χϊροι 113,108, 112 
 

8.5Χ16 ζωσ 
8.5 Χ3 

6.4 

8.5Χ16 4.9 

23Χ25 ζωσ 
13Χ25 

7.8 

8.5Χ9 4.3 

8.5Χ9 ζωσ  
8.5Χ5 

6.7 

9Χ20 8.2 

7Χ12 2.5 

3 Χϊροσ 111 10Χ8 5.4 

4 Χϊροσ 106 

8Χ13 7 

16Χ6.5 ζωσ 16Χ7.5 3.9 

8Χ7 1.3 

5 Χϊροσ 110 
8Χ16 4.4 

8Χ6 3.6 

6 
Χϊροσ 109 8Χ13 9.2 

8Χ22 ζωσ 8Χ8 8.4 

  ΣΥΝΟΛΟ 91 
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4. Ανάλυςθ Εργαςιϊν Κακαριςμοφ Αεραγωγϊν Κλιματιςμοφ 
 

4.1 Αρχικά κα αφαιρεκοφν τα ςτόμια κάκε κλάδου αεραγωγϊν που κακαρίηεται. Πταν 
απαιτείται (δθλαδι ςε μεγάλα μικθ αεραγωγϊν που δεν μεςολαβεί ςτόμιο) κα ανοιχτοφν επιπλζον 
κυρίδεσ επίςκεψθσ, προκειμζνου να κακαριςτοφν επιτυχϊσ οι αεραγωγοί ςε όλο το μικοσ τουσ. Οι 
κυρίδεσ αυτζσ κα είναι μόνιμεσ για να χρθςιμοποιοφνται ςε μελλοντικοφσ κακαριςμοφσ. 

 
4.2 Με ειδικι τθλεχειριηόμενθ κάμερα- ρομπότ κα γίνει καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ εςωτερικά των αεραγωγϊν πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κακαριςμοφ.  
 
 4.3 Θα ακολουκιςει θ χριςθ κατάλλθλων εξαρτθμάτων κακαριςμοφ ειδικισ διαμζτρου, ϊςτε 
να απομακρυνκοφν όλεσ οι εναποκζςεισ ρφπων από τθν εςωτερικι επιφάνεια των αεραγωγϊν.  
 
 4.4 Θα εφαρμοςτεί και ιςχυρι αναρρόφθςθ, με ειδικό μθχάνθμα, ϊςτε να απομακρυνκοφν όλα 
τα υπάρχοντα ςωματίδια που ευρίςκονται μζςα ςτουσ αεραγωγοφσ. Τα ςωματίδια που απομακρφνονται 
από τουσ αεραγωγοφσ, κα ςυλλζγονται ςτα ειδικά φίλτρα τθσ ςυςκευισ αναρρόφθςθσ και δεν κα 
απορρίπτονται ςτο περιβάλλον.  
 
 4.5 Θα γίνει καταγραφι τθσ κατάςταςθσ ςτο εςωτερικό των αεραγωγϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του μθχανικοφ κακαριςμοφ με τθν κάμερα-ρομπότ. 
 
 4.6 Μετά τον μθχανικό κακαριςμό κα ακολουκιςει θ απολφμανςθ των αεραγωγϊν θ οποία 
περιλαμβάνει το ψεκαςμό των εςωτερικϊν επιφανειϊν των αεραγωγϊν με απολυμαντικό υγρό.  
 
 4.7  Το απολυμαντικό υγρό που κα χρθςιμοποιθκεί, κα είναι πιςτοποιθμζνο υλικό κατάλλθλο 
για αυτι τθ χριςθ.  
 
 4.8  Τα ςτόμια κα επανατοποκετθκοφν ςτθ κζςθ τουσ. 
  
 4.9  Θα εκδοκεί πιςτοποιθτικοφ κακαριςμοφ αεραγωγϊν μετά το πζρασ των εργαςιϊν.  
 
5. Ανάλυςθ Εργαςιϊν Κακαριςμοφ Αεραγωγϊν Απαγωγισ Ατμϊν και χοανϊν ςτο Χϊρο των 
Μαγειρικϊν Εςτιϊν ςτο Εςτιατόριο Στρατωνιςμοφ και τθ Λζςχθ Αξκϊν «Αςτζρια».   
 

5.1 Αρχικά κα αφαιρεκοφν τα ςτόμια κάκε κλάδου αεραγωγϊν που κακαρίηεται. Ππου απαιτείται 
κα ανοιχτοφν επιπλζον κυρίδεσ επίςκεψθσ προκειμζνου να κακαριςτοφν επιτυχϊσ οι αεραγωγοί ςε όλο το 
μικοσ τουσ. Οι κυρίδεσ αυτζσ κα είναι μόνιμεσ για να χρθςιμοποιοφνται ςε μελλοντικοφσ κακαριςμοφσ. 
 
 5.2 Στθ ςυνζχεια κα γίνει ψεκαςμόσ των εςωτερικϊν επιφανειϊν των αεραγωγϊν με κατάλλθλο 
υλικό για τθ διάλυςθ των λιπϊν.  
 
 5.2 Θα ακολουκιςει μθχανικόσ κακαριςμόσ, με ειδικά εργαλεία για τθν απομάκρυνςθ των 
λιπϊν. 
 
 5.3 Θα γίνει καταγραφι τθσ κατάςταςθσ ςτο εςωτερικό των αεραγωγϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του μθχανικοφ κακαριςμοφ με τθν κάμερα-ρομπότ. 
 
 5.4 Εκτόσ από τουσ αεραγωγοφσ κα κακαριςτοφν και οι εξαεριςτιρεσ του ςυςτιματοσ 
απαγωγισ των ατμϊν κακϊσ και οι χοάνεσ τόςο ςτο εςτιατόριο Στρατωνιςμοφ όςο και ςτθ Λζςχθ Αξκϊν 
«Αςτζρια». 
 
 5.5 Το χθμικό υγρό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ διάλυςθ των λιπϊν κα είναι πιςτοποιθμζνο, 
κατάλλθλο για αυτι τθ χριςθ.  



 

 

Σελίδα 47 

 
 5.6 Τα ςτόμια κα επανατοποκετθκοφν ςτθ κζςθ τουσ. 
 
 5.7 Θα εκδοκεί πιςτοποιθτικό κακαριςμοφ αεραγωγϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.  
 
6. Διάφορα  

 
6.1 Στθν τιμι προςφοράσ περιλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 4 και 5 και επιπλζον τα παρακάτω: 
  

6.1.1 Θ προςκόμιςθ και διάκεςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (πχ ειδικζσ βοφρτςεσ, 
μθχανιματα αναρρόφθςθσ με κατάλλθλα φίλτρα, κάμερα-ρομπότ, ςπάτουλεσ κλπ) ι οποιοςδιποτε άλλοσ 
τυχόν ειδικόσ εξοπλιςμόσ απαιτθκεί για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.  

 
 6.1.2 Θ προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και μζςων 

(ςκαλωςιζσ, ςκάλεσ κλπ) για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
  

6.1.3 Θ προςκόμιςθ του απολυμαντικοφ υγροφ και του χθμικοφ υγροφ διάλυςθσ λιπϊν.  
 

6.1.4 Θ λιψθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ τόςο ωσ προσ το προςωπικό 
του, όςο και προσ τουσ τρίτουσ και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υπθρεςίασ. Επίςθσ, υποχρεοφται να 
ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των οργάνων τθσ υπθρεςίασ. 

 
6.1.5 Θ απόδοςθ του χϊρου εργαςίασ κακαροφ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν 

ςυντιρθςθσ. 
 
 6.1.6 Μετά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ο πάροχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 

Υπθρεςία τεχνικι ζκκεςθ με ανάλυςθ των εκτελεςκζντων εργαςιϊν, ςτθν οποία να 
ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν παρατθριςεισ με αντίςτοιχεσ προτάςεισ αποκατάςταςθσ τουσ, κακϊσ και 
υποβολι βίντεο με τισ καταγραφζσ τθσ κάμερασ (ψθφιακόσ δίςκοσ - dvd), το οποίο να παραδοκεί ςτθ 
Δνςθ Εγκαταςτάςεων. 

 
 6.1.7 Ριςτοποιθτικά κακαριςμοφ των αεραγωγϊν για κάκε κτιριο, εισ διπλοφν 

υπογεγραμμζνα από μθχανολόγο μθχανικό. Το ζνα από τα δφο πρωτότυπα πιςτοποιθτικά κακαριςμοφ 
να παραδοκεί ςτθ Δνςθ Εγκαταςτάςεων.  

 
6.2 Το πρόγραμμα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ κα διαμορφϊνεται από τθν Υπθρεςία, 

ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται το επιχειρθςιακό ζργο τθσ μονάδοσ. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ και 
απολφμανςθσ των αεραγωγϊν κλιματιςμοφ ςτα κτιρια Μ-626, Μ-602, Μ-501, Μ-502 και Μ-716 κα 
ολοκλθρωκοφν ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν ειδοποίθςθ του αναδόχου και κα εκτελοφνται μία φορά το ζτοσ. 
Επιςθμαίνεται ότι ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ αεραγωγϊν ςτα κτιρια Μ-501 και Μ-502 κα γίνει 
μόνο κατά το πρϊτο και τζταρτο (παράταςθσ) ζτοσ. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ αεραγωγϊν του ςυςτιματοσ 
απαγωγισ ατμϊν και χοανϊν ςτο χϊρο των μαγειρικϊν εςτιϊν ςτο κτιριο Μ-626 και ςτθ Λζςχθ Αξκϊν 
«Αςτζρια» κα ολοκλθρωκοφν εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθ λιψθ τθσ ειδοποίθςθσ από τθν 
Υπθρεςία και κα εκτελοφνται δφο φορζσ το ζτοσ.  

 
6.3 Θ εξόφλθςθ του παρόχου κα γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν κακαριςμοφ και 

απολφμανςθσ των αεραγωγϊν κλιματιςμοφ και κακαριςμοφ αεραγωγϊν του ςυςτιματοσ απαγωγισ 
ατμϊν και χοανϊν ςτο χϊρο των μαγειρικϊν εςτιϊν. 

 
6.4 Ο κάκε ςυμμετζχων κρίνεται ςκόπιμο να επιςκεφτεί τισ εγκαταςτάςεισ που κα 

πραγματοποιθκοφν οι εργαςίεσ, προκειμζνου να διαμορφϊςει τθν προςφορά του λαμβάνοντασ υπόψθ, 
παράλλθλα με τθν ΤΡ, τον χϊρο, τισ υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ, τισ ακριβείσ διαςτάςεισ (μικοσ, πλάτοσ, 
φψοσ) και οδεφςεισ των αεραγωγϊν κακϊσ και λοιποφσ παραγόντεσ που τυχόν επθρεάηουν τθν ζντεχνθ 
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εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κζματοσ. Επιςθμαίνεται, ότι αυτόσ που κα ανακθρυχκεί μειοδότθσ δεν 
ζχει το δικαίωμα κατόπιν να εγείρει οποιαδιποτε επιπλζον οικονομικι αξίωςθ πζραν τθσ προςφοράσ του.   

 
 6.5   Χειριςτισ κζματοσ: Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΡΒΚ/ΚΥΡ/ΔΕΓΚ/ΤΤΜ,  ΜΥ Αικ. Μαρκετάκθ τθλ. 
2821026903, kmarketaki@namfi.gr. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Σμχοσ (Ι) Ραντελειμων Κοβλατηισ 

Ακριβζσ Αντίγραφο                          Υ π ο δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

Τμχθσ Συμβάςεων  

mailto:kmarketaki@namfi.gr
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

 1. Θ παροφςα προςφορά υποβάλλεται για τθ ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ …………………….. ςτο 
διαγωνιςμό για τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ αεραγωγϊν του ΡΒΚ, 
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 13/2021 διακιρυξθ. 

 2. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικμ. 13/2021 του 
ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ/ΤΣ, τθσ οποίασ ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ. 

 3. Δεν ζχει αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι μου από διαγωνιςμοφσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ του 
Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. 

 4. Μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ επιχείρθςι μου υπιρξε ςυνεπισ ωσ προσ τθν 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεϊν τθσ ζναντι φορζων του δθμόςιου τομζα. 

 5. Ραραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ μου, για τθν οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (ΡΒΚ) για αναβολι ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, ι τθσ υπαναχϊρθςθσ του. 
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 6. Δε κα χρθςιμοποιιςω (άμεςα ι ζμμεςα) αντιπροςϊπουσ μόνιμουσ ςτθν εφεδρεία 
Αξιωματικοφσ ι μόνιμουσ αποςτράτουσ Αξιωματικοφσ για τουσ οποίουσ δεν ζχει παρζλκει πενταετία από 
τθν αποςτρατεία τουσ, βάςει του άρκρου 66 του ΝΔ 1400/73. 

 

 

          Xανιά, ..............….2021 

           Ο δθλϊν 

  

                     (υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Σμχοσ (Ι) Ραντελειμων Κοβλατηισ 

Ακριβζσ Αντίγραφο                          Υ π ο δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

Τμχθσ Συμβάςεων  
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

              ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ    ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  Α. …………  720,00  ΕΥΩ    

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 
ποςοφ των επτακοςίων είκοςι ευρϊ (720,00€) υπζρ του ……………….. Δνςθ …………………………………….  για τθ 
ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθν 31 Αυγ 21 για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ 
αεραγωγϊν του ΡΒΚ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 13/2021 διακιρυξι ςασ. 

-  Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

-  Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από 
μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ,  μζςα ςε τρεισ (3) 
θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ,  το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ  
ςασ,  με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ. 

- Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν 28 Φεβ 22. 

-    Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

 

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α………………   1.440,00  ΕΥΩ   

 

     -Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
χιλίων τετρακοςίων ςαράντα ευρϊ (1.440,00 €) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  
του ……………………………………….. Δνςθ …………… ……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ 
με αρικμό ……/2021 ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ 
αεραγωγϊν του ΡΒΚ (αρ. δκξθσ 13/2021) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

    -  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

 

 

 

 

 

 

              Σμχοσ (Ι) Ραντελειμων Κοβλατηισ 

Ακριβζσ Αντίγραφο                         Υ π ο δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

Τμχθσ Συμβάςεων  
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕ ΑΙΘΜΟ …../2021 

Για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των αεραγωγϊν του ΡΒΚ 

 

 Στ. .................. ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
1. Το ΡΒΚ, που εδρεφει ςτον Ραηινό Ακρωτθρίου, Χανιά με Αρικμό  Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 
090153025, νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τθν Τχθ (Ο) Αλεξάνδρα Ραππά δυνάμει του ΡΒΚ (ςτο εξισ θ 
«Ανακζτουςα Αρχι»)   
 
2.Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά 
πρόςωπα) από τον ......................................... (ςτο εξισ ο «Ανάδοχοσ»)   
 
Ζχοντασ υπόψιν: 

1. τθν υπϋ αρικμ. ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ………………………………) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
ςυνζταξε θ Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν. 

2. Τθν Φ.600.1/………/…………/Σ………/………………………. 21/ΡΒΚ/Δϋ ΚΟΥ/ΔΡΣ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ (ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω 
διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν Φ.600.1/………/…………/Σ………/………………………. 21/ΡΒΚ/Δϋ ΚΟΥ/ΔΡΣ 
ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία 
κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…... 

3. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
ν.4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. 13/2021 διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματά τθσ 

-θ προςφορά του Αναδόχου 

4. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ 
ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ 1.440,00 ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων 
του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ.  

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ αεραγωγϊν ςε κτιρια του 
ΡΒΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ και του 
Ραραρτιματοσ ΙΙΙ αυτισ. 

Θ παροχι υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 
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Άρκρο 2 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΡΒΚ, Κωδ. 2410. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2021  κακϊσ και τα ζτθ 2022,2023 
και 2024 του ΡΒΚ, ςφμφωνα με τθ Φ.810/19/93056/Σ.984/10 Ιουν 21/ΡΒΚ/Δϋ ΚΟΥ/ΔΡΟ.     
 

Άρκρο 3 
Διάρκεια ςφμβαςθσ  

 
3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται για τρία (3) ζτθ 
από τθν υπογραφι τθσ, με δυνατότθτα μονομεροφσ παράταςθσ υπζρ τθσ υπθρεςίασ ζωσ ζνα (1) επιπλζον 
ζτοσ. 
 
3.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου.  
 

Άρκρο 4 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 
4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ (και  του ν. 
4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
 

Άρκρο 5 
Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 

 
5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε ……………, πλζον ΦΡΑ.  
 
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ από τθν 
Κεντρικι Υπθρεςία Χρθματικοφ του ΡΒΚ και ςυγκεκριμζνα κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υπθρεςιϊν και αφοφ προςκομίςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

 α.   Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν. 
 
 β. Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υπθρεςιϊν (Εκδίδεται 
από το ΡΒΚ). 
 
 γ.    Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ). 
 
 δ.   Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΕΦΚΑ. 
  
 ε.  Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Αναδόχου και το IBAN ςτο 
οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  
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 ςτ. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
 
 Το τιμολόγιο απαλλάςςεται από ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Ρ. 4056/3029/17-6-87 Απόφαςθ 
του Υπουργείου Οικονομικϊν/Υπθρεςία ΦΡΑ και επιβαρφνεται μόνο 8% για τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

 
5.6. Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ 
κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ 
εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ . 
 

Άρκρο 6 
Αναπροςαρμογι τιμισ 

 
Δεν επιτρζπεται αναπροςαρμογι τιμισ. 
 

Άρκρο 7 
Ραραλαβι αντικειμζνου-Χρόνοσ και τρόποσ παροχισ υπθρεςιϊν 

 
7.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο χρονικό διάςτθμα και με τον τρόπο που 
κακορίηονται ςτα άρκρα 6.1. και 6.2.  τθσ Διακιρυξθσ.  
 
7.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ι/και να υποβάλει τα παραδοτζα ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα  με το άρκρο 6.2. τθσ Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ παροχι των υπθρεςιϊν 
ι/και υποβολι των παραδοτζων από τον Ανάδοχο επάγεται τθν κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου ςφμφωνα με 
το άρκρο 6.2.2  τθσ Διακιρυξθσ.   
 
7.3. H παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ,  
διαδικαςίεσ παραλαβισ και ελζγχου και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.3 τθσ Διακιρυξθσ.   
 
7.4. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον Ανάδοχο και δεν ζχει εκδοκεί από τθν επιτροπι πρωτόκολλο παραλαβισ, 
ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.3.6. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.3.6. τθσ Διακιρυξθσ, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι 
του Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν παροφςα ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 7.3 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων  
6.3.1. τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 219 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων 
από τθν παροφςα ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
 

Άρκρο 8 
Απόρριψθ υπθρεςιϊν-παραδοτζων –Αντικατάςταςθ 

 
8.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι και 
ςφμφωνα με το άρκρο 6.4 τθσ Διακιρυξθσ. 
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8.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
 
8.3. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του άρκρου 9 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
 

Άρκρο 9 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 

 
9.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από 
τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ 
ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ που προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
9.2. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από 
υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 
παράταςθσ που χορθγικθκε κακϊσ και για παραβίαςθ των λοιπϊν ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016  και το άρκρο 
5.2.6 τθσ Διακιρυξθσ. 
 

Άρκρο 10 
Υπεργολαβία  

(Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβο. Ειδάλλωσ, παραλείπεται) 
 
10.1. Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου.  
 
10.2. Ο Ανάδοχοσ με το από ...... ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και ςφμφωνα με το  
άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν 
εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ 
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και  οφείλει 
να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από 
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  
 
10.3.Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3  τθσ Διακιρυξθσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 τθσ Διακιρυξθσ,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ 
Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ποςοςτοφ που ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 

 
Άρκρο 11 
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Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
 
11.1.Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 4.5 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
11.2. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016. 
 

Άρκρο 12 
Ανωτζρα Βία 

 
12.1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
 
12.2.Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει 
μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ 
τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 
 

Άρκρο 13 
Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά οι 
υπθρεςίεσ, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι 
νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά 
τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  

Άρκρο 14 
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 

Άρκρο 15 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

 
15.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   
 
15.2. Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ του 
κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -Κυρϊςεισ), 
6.1. (Χρόνοσ επιμζρουσ ςταδίων παροχισ υπθρεςιϊν/υποβολισ παραδοτζων), 6.4. (Απόρριψθ 
παραδοτζων –αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ 
προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
15.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν ερμθνεία, και/ι 
το κφροσ και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  επιλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ 
Διακιρυξθσ.  
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Άρκρο 16 
Συμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) 

 

Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ιςχφουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και 
επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων 
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν και τθν 
εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά 
χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ 
υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι 
οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,  
αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων 
επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) 
γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, 
(ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των δανειηόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-
δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ 
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο 
Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, διαγραφισ ι 
και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 24 του ν. 
4624/2019. 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο φορζα 
επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και εφόςον πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τον υπεφκυνο για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα (email cpb@namfi.gr /τθλ. 2821026781-26774). 
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B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα 
παρακάτω: 

α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει 
καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι 
υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου εκτελοφντοσ τθν 
επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα κατάλλθλα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ 
του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ 
πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα 
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ 
μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και διευκολφνει 
τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον υπεφκυνο 
επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ προθγοφμενθ 
ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ. 

Άρκρο 17 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ 
από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                         Για το ΡΒΚ      Για τον Ανάδοχο 

              Σμχοσ (Ι) Ραντελειμων Κοβλατηισ 

Ακριβζσ Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

Τμχθσ Συμβάςεων  
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ΡΟΣΘΘΚΕΣ  

«1» Τεχνικι Ρεριγραφι 
«2» Κόςτοσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν  Κακαριςμοφ Αεραγωγϊν ςε Κτιρια του ΡΒΚ 
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ΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Τεχνικι Ρεριγραφι 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αφορά ςτον κακαριςμό και ςτθν απολφμανςθ των 
αεραγωγϊν κλιματιςμοφ ςτα κτιρια Μ-626 και Μ-602 ςτο Στρατωνιςμό, ςτα κτιρια Μ-501 και Μ-502, 
ςτθν περιοχι Βάςθσ του ΡΒΚ και ςτο κτιριο Μ-716 ςτο Χϊρο Εκτόξευςθσ (Χορδάκι) του ΡΒΚ ςτο Ακρωτιρι 
Σοφδασ Χανιά μία φορά το ζτοσ, κακϊσ και ςτον κακαριςμό αεραγωγϊν του ςυςτιματοσ απαγωγισ ατμϊν 
και χοανϊν ςτο χϊρο των μαγειρικϊν εςτιϊν ςτο κτιριο Μ-626 (Εςτιατόριο Στρατωνιςμοφ) και ςτθ Λζςχθ 
Αξκϊν «Αςτζρια» ςτισ Κορακιζσ Ακρωτθρίου δφο φορζσ το ζτοσ. 

 
1.2 Επιςθμαίνεται ότι ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ αεραγωγϊν ςτα κτιρια Μ-501 και Μ-

502 κα γίνει κατά το πρϊτο και τζταρτο (παράταςθσ) ζτοσ.    
 
2. Διαςτάςεισ Αεραγωγϊν 
 

Ενδεικτικά δίνονται ςτουσ πίνακεσ 1, 2, 3, 4, και 5 οι διαςτάςεισ (μικοσ, πλάτοσ και φψοσ) των 
αεραγωγϊν. Επιςθμαίνεται, ότι ιδιαίτερα το μικοσ των αεραγωγϊν ζχει εκτιμθκεί προςεγγιςτικά.  
 

Ρίνακασ 1: Κτιριο Μ-626 
 

A/A Χϊροσ Διατομι (mm) Μικοσ (m) 

1 Χϊροσ Ρροετοιμαςίασ 

500Χ200 10.6 

500X300 6 

800X275 3.9 

2 Αίκουςα οπλιτϊν 
500Χ500 ζωσ 
500Χ250 

41 

3 Αίκουςα οπλιτϊν 800Χ275 3.5 

4 Αίκουςα Αξιωματικϊν 
400Χ1000 ζωσ 
400Χ600 

26 

5 Αίκουςα Αξιωματικϊν 800Χ275 13.5 

6 Αίκουςα Αξιωματικϊν 300Χ1100 15.3 

7 Αίκουςα Υπαξιωματικϊν 800Χ275 11.5 

8 Αίκουςα Υπαξιωματικϊν 
400Χ600 ζωσ 
400Χ300 

29 

9 Μαγειρείο 
300Χ450 ζωσ  
300Χ160 

26 

10 Δϊμα 

303Χ1100 30 

500Χ700 17.5 

700Χ700 13 

1000Χ800 ζωσ 
1000Χ300 

13.5 

900Χ400 31 

11 Χϊροσ πλυντιριων 
500Χ500  2.5 

250Χ250 2.5 

  ΣΥΝΟΛΟ 296.3 

 
Επιπλζον, κα κακαριςτοφν οι εξαεριςτιρεσ (απαγωγισ και προςαγωγισ αζρα) ςτο χϊρο των 

μαγειρείων.  
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Ρίνακασ 2: Κτιριο Μ-602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ρίνακασ 3: Κτιριο Μ-501 

 
Το κτιριο Μ-501 είναι ζνα διϊροφο κτιριο γραφείων. Το ςυνολικό μικοσ των αεραγωγϊν είναι περίπου 
220 m ενϊ οι διαςτάςεισ των αεραγωγϊν ποικίλουν και παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα.  
 

A/A Χϊροσ Διατομι (mm) Μικοσ (m) 

1 

Χϊροι γραφείων 

100Χ200 

220 

2 150Χ200 

3 200Χ200 

4 300Χ200 

5 350Χ200 

6 400Χ200 

8 550Χ200 

9 650Χ200 

  ΣΥΝΟΛΟ 220 

 
Ρίνακασ 4: Κτιριο Μ-502 

 
Το κτιριο Μ-502 είναι ζνα διϊροφο κτιριο γραφείων. Το ςυνολικό μικοσ των αεραγωγϊν είναι περίπου 
269 m ενϊ οι διαςτάςεισ των αεραγωγϊν ποικίλουν και παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα.  
 

A/A Χϊροσ Διατομι (mm) Μικοσ (m) 

1 

Χϊροι γραφείων 

100Χ200 

269 

2 150Χ200 

3 200Χ200 

4 300Χ200 

5 350Χ200 

6 400Χ200 

8 550Χ200 

9 650Χ200 

  ΣΥΝΟΛΟ 269 

 

A/A Χϊροσ Διατομι (mm) Μικοσ (m) 

1 
Κυρίωσ αίκουςα 

κινθματοκεάτρου 

500Χ350 2,5 

500X500 1,8 

550Χ600 5 

750Χ600 5 

900Χ600 5 

1100Χ600 4 

1300Χ600 10,5 

1200Χ600 1,20 

1000Χ600 5 

800Χ600 5 

650Χ600 5 

500Χ300 1,5 

400Χ300 7 

400Χ200 3,2 

2 
Χϊροσ Υγιεινισ 

κινθματοκεάτρου 
180Χ150 5 

  ΣΥΝΟΛΟ 66,7 
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Ρίνακασ 5: Κτιριο Μ-716 
 

A/A Χϊροσ Διατομι (in) Μικοσ (m) 

1 Χϊροσ 114 8Χ8 7 

2 
Χϊροι 113,108, 112 
 

8.5Χ16 ζωσ 
8.5 Χ3 

6.4 

8.5Χ16 4.9 

23Χ25 ζωσ 
13Χ25 

7.8 

8.5Χ9 4.3 

8.5Χ9 ζωσ  
8.5Χ5 

6.7 

9Χ20 8.2 

7Χ12 2.5 

3 Χϊροσ 111 10Χ8 5.4 

4 Χϊροσ 106 

8Χ13 7 

16Χ6.5 ζωσ 16Χ7.5 3.9 

8Χ7 1.3 

5 Χϊροσ 110 
8Χ16 4.4 

8Χ6 3.6 

6 
Χϊροσ 109 8Χ13 9.2 

8Χ22 ζωσ 8Χ8 8.4 

  ΣΥΝΟΛΟ 91 

         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4. Ανάλυςθ Εργαςιϊν Κακαριςμοφ Αεραγωγϊν Κλιματιςμοφ 
 

4.1 Αρχικά κα αφαιρεκοφν τα ςτόμια κάκε κλάδου αεραγωγϊν που κακαρίηεται. Πταν 
απαιτείται (δθλαδι ςε μεγάλα μικθ αεραγωγϊν που δεν μεςολαβεί ςτόμιο) κα ανοιχτοφν επιπλζον 
κυρίδεσ επίςκεψθσ, προκειμζνου να κακαριςτοφν επιτυχϊσ οι αεραγωγοί ςε όλο το μικοσ τουσ. Οι 
κυρίδεσ αυτζσ κα είναι μόνιμεσ για να χρθςιμοποιοφνται ςε μελλοντικοφσ κακαριςμοφσ. 

 
4.2 Με ειδικι τθλεχειριηόμενθ κάμερα- ρομπότ κα γίνει καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ εςωτερικά των αεραγωγϊν πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κακαριςμοφ.  
 
 4.3 Θα ακολουκιςει θ χριςθ κατάλλθλων εξαρτθμάτων κακαριςμοφ ειδικισ διαμζτρου, ϊςτε 
να απομακρυνκοφν όλεσ οι εναποκζςεισ ρφπων από τθν εςωτερικι επιφάνεια των αεραγωγϊν.  
 
 4.4 Θα εφαρμοςτεί και ιςχυρι αναρρόφθςθ, με ειδικό μθχάνθμα, ϊςτε να απομακρυνκοφν όλα 
τα υπάρχοντα ςωματίδια που ευρίςκονται μζςα ςτουσ αεραγωγοφσ. Τα ςωματίδια που απομακρφνονται 
από τουσ αεραγωγοφσ, κα ςυλλζγονται ςτα ειδικά φίλτρα τθσ ςυςκευισ αναρρόφθςθσ και δεν κα 
απορρίπτονται ςτο περιβάλλον.  
 
 4.5 Θα γίνει καταγραφι τθσ κατάςταςθσ ςτο εςωτερικό των αεραγωγϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του μθχανικοφ κακαριςμοφ με τθν κάμερα-ρομπότ. 
 
   4.6 Μετά τον μθχανικό κακαριςμό κα ακολουκιςει θ απολφμανςθ των αεραγωγϊν θ οποία 
περιλαμβάνει το ψεκαςμό των εςωτερικϊν επιφανειϊν των αεραγωγϊν με απολυμαντικό υγρό.  
  
  4.7  Το απολυμαντικό υγρό που κα χρθςιμοποιθκεί, κα είναι πιςτοποιθμζνο υλικό κατάλλθλο 
για αυτι τθ χριςθ.  
 
  4.8  Τα ςτόμια κα επανατοποκετθκοφν ςτθ κζςθ τουσ. 
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 4.9  Θα εκδοκεί πιςτοποιθτικοφ κακαριςμοφ αεραγωγϊν μετά το πζρασ των εργαςιϊν.  
 
5. Ανάλυςθ Εργαςιϊν Κακαριςμοφ Αεραγωγϊν Απαγωγισ Ατμϊν και χοανϊν ςτο Χϊρο των 
Μαγειρικϊν Εςτιϊν ςτο Εςτιατόριο Στρατωνιςμοφ και τθ Λζςχθ Αξκϊν «Αςτζρια».   
 

5.1 Αρχικά κα αφαιρεκοφν τα ςτόμια κάκε κλάδου αεραγωγϊν που κακαρίηεται. Ππου απαιτείται 
κα ανοιχτοφν επιπλζον κυρίδεσ επίςκεψθσ προκειμζνου να κακαριςτοφν επιτυχϊσ οι αεραγωγοί ςε όλο το 
μικοσ τουσ. Οι κυρίδεσ αυτζσ κα είναι μόνιμεσ για να χρθςιμοποιοφνται ςε μελλοντικοφσ κακαριςμοφσ. 
 
 5.2 Στθ ςυνζχεια κα γίνει ψεκαςμόσ των εςωτερικϊν επιφανειϊν των αεραγωγϊν με κατάλλθλο 
υλικό για τθ διάλυςθ των λιπϊν.  
 
 5.2 Θα ακολουκιςει μθχανικόσ κακαριςμόσ, με ειδικά εργαλεία για τθν απομάκρυνςθ των 
λιπϊν. 
 
 5.3 Θα γίνει καταγραφι τθσ κατάςταςθσ ςτο εςωτερικό των αεραγωγϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του μθχανικοφ κακαριςμοφ με τθν κάμερα-ρομπότ. 
 
 5.4 Εκτόσ από τουσ αεραγωγοφσ κα κακαριςτοφν και οι εξαεριςτιρεσ του ςυςτιματοσ 
απαγωγισ των ατμϊν κακϊσ και οι χοάνεσ τόςο ςτο εςτιατόριο Στρατωνιςμοφ όςο και ςτθ Λζςχθ Αξκϊν 
«Αςτζρια». 
 
 5.5 Το χθμικό υγρό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ διάλυςθ των λιπϊν κα είναι πιςτοποιθμζνο, 
κατάλλθλο για αυτι τθ χριςθ.  
 
 5.6 Τα ςτόμια κα επανατοποκετθκοφν ςτθ κζςθ τουσ. 
 
 5.7 Θα εκδοκεί πιςτοποιθτικό κακαριςμοφ αεραγωγϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.  
 
6. Διάφορα  

 
6.1 Στθ ςυμβατικι τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 4 και 5 και επιπλζον τα παρακάτω: 
  

6.1.1 Θ προςκόμιςθ και διάκεςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (πχ ειδικζσ βοφρτςεσ, 
μθχανιματα αναρρόφθςθσ με κατάλλθλα φίλτρα, κάμερα-ρομπότ, ςπάτουλεσ κλπ) ι οποιοςδιποτε άλλοσ 
τυχόν ειδικόσ εξοπλιςμόσ απαιτθκεί για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.  

 
6.1.2 Θ προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και μζςων (ςκαλωςιζσ, 

ςκάλεσ κλπ) για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
  
6.1.3 Θ προςκόμιςθ του απολυμαντικοφ υγροφ και του χθμικοφ υγροφ διάλυςθσ λιπϊν.  
 
6.1.4 Θ λιψθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ τόςο ωσ προσ το προςωπικό του, 

όςο και προσ τουσ τρίτουσ και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υπθρεςίασ. Επίςθσ, υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται 
με τισ υποδείξεισ των οργάνων τθσ υπθρεςίασ. 

 
6.1.5 Θ απόδοςθ του χϊρου εργαςίασ κακαροφ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ. 
 
6.1.6 Μετά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ο πάροχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία 

τεχνικι ζκκεςθ με ανάλυςθ των εκτελεςκζντων εργαςιϊν, ςτθν οποία να ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν 
παρατθριςεισ με αντίςτοιχεσ προτάςεισ αποκατάςταςθσ τουσ, κακϊσ και υποβολι βίντεο με τισ 
καταγραφζσ τθσ κάμερασ (ψθφιακόσ δίςκοσ - dvd), το οποίο να παραδοκεί ςτθ Δνςθ Εγκαταςτάςεων. 
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6.1.7 Ριςτοποιθτικά κακαριςμοφ των αεραγωγϊν για κάκε κτιριο, εισ διπλοφν υπογεγραμμζνα 

από μθχανολόγο μθχανικό. Το ζνα από τα δφο πρωτότυπα πιςτοποιθτικά κακαριςμοφ να παραδοκεί ςτθ 
Δνςθ Εγκαταςτάςεων.  

 
6.2 Το πρόγραμμα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ κα διαμορφϊνεται από τθν Υπθρεςία, 

ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται το επιχειρθςιακό ζργο τθσ μονάδοσ. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ και 
απολφμανςθσ των αεραγωγϊν κλιματιςμοφ ςτα κτιρια Μ-626, Μ-602, Μ-501, Μ-502 και Μ-716 κα 
ολοκλθρωκοφν ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν ειδοποίθςθ του αναδόχου και κα εκτελοφνται μία φορά το ζτοσ. 
Επιςθμαίνεται ότι ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ αεραγωγϊν ςτα κτιρια Μ-501 και Μ-502 κα γίνει 
μόνο κατά το πρϊτο και τζταρτο ζτοσ. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ αεραγωγϊν του ςυςτιματοσ απαγωγισ 
ατμϊν και χοανϊν ςτο χϊρο των μαγειρικϊν εςτιϊν ςτο κτιριο Μ-626 και ςτθ Λζςχθ Αξκϊν «Αςτζρια» κα 
ολοκλθρωκοφν εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθ λιψθ τθσ ειδοποίθςθσ από τθν Υπθρεςία και κα 
εκτελοφνται δφο φορζσ το ζτοσ.  

 
6.3 Θ εξόφλθςθ του παρόχου κα γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν κακαριςμοφ και 

απολφμανςθσ των αεραγωγϊν κλιματιςμοφ και κακαριςμοφ αεραγωγϊν του ςυςτιματοσ απαγωγισ 
ατμϊν και χοανϊν ςτο χϊρο των μαγειρικϊν εςτιϊν. 

 

6.4 Σε περίπτωςθ που κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριςμοφ προκλθκεί βλάβθ ι 
φκορά ςε εγκαταςτάςεισ ι υλικό του ΡΒΚ με υπαιτιότθτα του αναδόχου, θ δαπάνθ αποκατάςταςισ τθσ ι 
θ αποηθμίωςθ του ΡΒΚ βαρφνει τον ίδιο. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τχθσ (Ο)  Αλεξάνδρα Ραππά 
Ακριβζσ Αντίγραφο                           Δϋ ΚΟΥ/ΔΝΤΙΑ 
  
  
Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  
Τμχθσ Συμβάςεων  



 

 

Σελίδα 66 

ΡΟΣΘΗΚΕΣ «2» ΚΟΣΤΟΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΑΕΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΚΤΗΙΑ ΤΟΥ ΡΒΚ 

 
Α/Α ΚΤΙΙΟ ΡΑΟΧΗΣ 

ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΗΤ
Α  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΓΙΑ 
ΤΑ 3+1 ΕΤΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

ΡΕΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

1 Μ-626 ΥΡΘΕΣΙΑ 4   ΕΤΘΣΙΑ 

2 Μ-602 ΥΡΘΕΣΙΑ 4   ΕΤΘΣΙΑ 

3 Μ-501 ΥΡΘΕΣΙΑ 2   ΚΑΤΑ ΤΟ 1
ο
 ΚΑΙ 4

ο
 ΕΤΟΣ 

4 Μ-502 ΥΡΘΕΣΙΑ 2   ΚΑΤΑ ΤΟ 1
ο
 ΚΑΙ 4

ο
 ΕΤΟΣ 

5 Μ-716 ΥΡΘΕΣΙΑ 4   ΕΤΘΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 
 

  Τχθσ (Ο)  Αλεξάνδρα Ραππά 
Ακριβζσ Αντίγραφο                          Δϋ ΚΟΥ/ΔΝΤΙΑ 
  
  
Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  
Τμχθσ Συμβάςεων  
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