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1. ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο Φνξέαο Θνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο (e-ΔΦΘΑ) 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (Α.Φ.Κ.) 997072577 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε Αθαδεκίαο 22 

Ξφιε Αζήλα 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 10671 

Ρειέθσλν 210 - 37 29 689 
210 - 37 29 772 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν (e-mail) sannousaki@efka.gov.gr  
tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Αλλνπζάθε Π. 
Αιεμφπνπινο Ζ. 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.efka.gov.gr 

Θσδηθνί CPV 50532300-6 «πεξεζίεο Δπηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο γελλεηξηψλ» 

50532200-5 «πεξεζίεο Δπηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο κεηαζρεκαηηζκψλ» 

50532400-7 «πεξεζίεο επηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ δηαλνκήο 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο» 

Ξξνυπνινγηζκφο Θ.Α.Δ. πνπ βαξχλεη 00.10.0879 «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 
ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ» 

Ππζηεκηθφο Αξηζκφο Ξξφζθιεζεο ΔΠΖΓΖΠ 136038 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη θχξηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο είλαη ν Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο 

Φνξέαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο - «e-ΔΦΘΑ», είλαη  Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη απνηειεί 

κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή θαη αλήθεη ζηε Γεληθή Θπβέξλεζε θαη ζπζηάζεθε κε ην Λ.4387/16 

(Α’ 85) φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη. 

Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Θνηλσληθή Αζθάιηζε. 

Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε  κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ 

ΔΠΖΓΖΠ. 

β) Θάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 

Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο (εθεμήο ΔΠΖΓΖΠ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθή 

Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ 

mailto:sannousaki@efka.gov.gr
mailto:tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr
http://www.efka.gov.gr/
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γ) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα Γεληθή Γηεχζπλζε ζην 

δηαδίθηπν (URL): www.efka.gov.gr. 

 

1.2 Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ. 

4412/16 φπσο ηζρχεη θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο. 

Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ #56.720,00# επξψ πιένλ 

Φ.Ξ.Α., ήηνη #70.332,80#€ ζπκπ/λνπ 24% Φ.Ξ.Α.  

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α.Δ. 00.10.0879 «Ππληήξεζε θαη Δπηζθεπή 

ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 

2021, 2022, θαη 2023 σο εμήο:  

 

ΔΡΝΠ ΞΝΠΝ ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α. ΞΝΠΝ ΠΚΞ/ΛΝ Φ.Ξ.Α. 24% 

2021 12.000,00 14.880,00 

2022 28.360,00 35.166,40 

2023 16.360,00 20.286,40 

ΠΛΝΙΝ 56.720,00 70.332,80 

 
 

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξ. πξση. 58552/05-08-2021 (ΑΓΑ/ 

962Ο46ΚΡΙΘ-ΜΡΑ) απφθαζε Έγθξηζεο Αλάιεςεο Ξνιπεηνχο πνρξέσζεο ηνπ πνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πνζνχ #35.166,40€# ζπκπ/λνπ ΦΞΑ 24% γηα ην έηνο 2022 

θαη  πνζνχ #20.286,40€# ζπκπ/λνπ ΦΞΑ 24% γηα ην έηνο 2023, ελψ έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. 

πξση. ΑΑ Κ666/06-08-2021 (ΑΓΑ: 6ΜΘΚ46ΚΑΞΠ-8ΝΑ, ΑΓΑΚ: 21REQ009125137) 

Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α., δέζκεπζεο ζπλνιηθήο πίζησζεο χςνπο 

#70.332,80#€ ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ e-ΔΦΘΑ, εηψλ 2021, 

2022 θαη 2023.   

 

1.3 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη Ξαξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ:  

1) Ζιεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ (Ζ/Ε), 

2) πνζηαζκψλ Κέζεο Ράζεο (/Π Κ.Ρ.) θαη  

3) Ππζηεκάησλ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS),  

http://www.efka.gov.gr/
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πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζε θηίξηα ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, φπνπ ζηεγάδνληαη νξγαληθέο κνλάδεο 

ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α., ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, κε κνλνκεξέο 

δηθαίσκα ηνπ Φνξέα γηα παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.  

Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) :  

 50532300-6 «πεξεζίεο Δπηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο γελλεηξηψλ» 

 50532200-5 «πεξεζίεο Δπηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεηαζρεκαηηζηψλ» 

 50532400-7 «πεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ δηαλνκήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο»  

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε έλα (1) έηνο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο κε δηθαίσκα ηνπ Φνξέα γηα παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο.  

Ζ ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηξία (3) Ρκήκαηα σο αθνινχζσο: 

1) ΡΚΖΚΑ 1 - Ππληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ (Ζ/Ε), 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 20.080,00€, ν νπνίνο αλαιχεηαη σο εμήο: 

• Ξνζφ 5.040,00€ πιένλ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο παξνρή ππεξεζηψλ  

• Ξνζφ 5.040,00€ πιένλ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ  

• Ξνζφ 10.000,00€ πιένλ ΦΞΑ γηα επηζθεπή βιαβψλ πνπ νθείινληαη είηε ζε θπζηνινγηθή θζνξά 

είηε ζε θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δελ νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε. 

2) ΡΚΖΚΑ 2 - Ππληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε πνζηαζκψλ Κέζεο Ράζεο (/Π Κ.Ρ.) 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 25.040,00€, ν νπνίνο αλαιχεηαη σο εμήο: 

• Ξνζφ 7.520,00 πιένλ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο παξνρή ππεξεζηψλ  

• Ξνζφ 7.520,00€ πιένλ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ  

• Ξνζφ 10.000,00€ πιένλ ΦΞΑ γηα επηζθεπή βιαβψλ πνπ νθείινληαη είηε ζε θπζηνινγηθή θζνξά 

είηε ζε θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δελ νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε θαη 

3) ΡΚΖΚΑ 3 - Ππληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο 

(UPS), ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 11.600,00€, ν νπνίνο αλαιχεηαη σο εμήο: 

• Ξνζφ 3.800,00 πιένλ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο παξνρή ππεξεζηψλ  

• Ξνζφ 3.800,00€ πιένλ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ  

• Ξνζφ 4.000,00€ πιένλ ΦΞΑ γηα επηζθεπή βιαβψλ πνπ νθείινληαη είηε ζε θπζηνινγηθή θζνξά 

είηε ζε θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δελ νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξάο βάζεη ηηκήο αλά Ρκήκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16, φπσο ηζρχεη.  
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I & ΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

Γεληθέο δηαηάμεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ:  

1. Tνπ λ.4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη» 

2. Tνπ λ.4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

3. Tνπ λ.4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξκφληζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζην πιαίζην 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

4. Ρεο ππ’αξ. 76928/13-07-2021 (ΦΔΘ Β’ 3075/13-07-2021) Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ – Δπηθξαηείαο κε ζέκα «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)» 

5. Tεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Οπζκίζεηο ηερληθψλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» 

6. Tεο αξ. Θ..Α.νηθ.60967ΔΜ2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Ρηκνιφγεζε ζην 

πιαίζην ησλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

7. Tεο ππ’αξ. 63446/2021 Θ..Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ 

ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ».  

 

Ππκπιεξσκαηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην:  

8. Tηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4670/2020 «Αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

Δζληθνχ Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-Δ.Φ.Θ.Α.) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α 43/28-02-20). 

9. Tηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4387/2016 (Α’ 85) «Δληαίν Πχζηεκα Θνηλσληθήο Αζθάιεηαο-Κεηαξξχζκηζε 

αζθαιηζηηθνχ-ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο- Οπζκίζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξψλ 

παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

10.  Tηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4445/16 (Α΄ 236) «Δζληθφο Κεραληζκφο Ππληνληζκνχ, Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Ξνιηηηθψλ Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο, ξπζκίζεηο γηα ηελ 
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θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4387/2016 (Α΄85) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»,  

11.  Tηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ.8/2019 ΔΦΘΑ (ΦΔΘ 8/23-1-19) Νξγαληζκφο Δληαίνπ Φνξέα Θνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Θ.Α.) φπσο ηζρχεη. 

12.  Tελ ππ’αξ.Φ.ΔΦΘΑ/νηθ.22424/861/18-05-2017 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, «Θαλνληζκφο Νηθνλνκηθήο Νξγάλσζεο θαη 

Ινγηζηηθήο Ιεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Θ.Α.)», 

13.  Ρελ ππ’αξ.34435/31-5-2021 Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ 

πνζέζεσλ «Απνδνρή παξαίηεζεο θαη δηνξηζκφο Γηνηθεηή ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Δζληθφ Φνξέα 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e - ΔΦΘΑ) θαη Ξξφεδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ.» (ΦΔΘ 

428/1-6-2021 η. .Ν.Γ.Γ.), ηε κε αξηζ. 38538/Γ1/12848/12-9-2019 «Γηνξηζκφο πνδηνηθεηή 

ζηνλ Δληαίν Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Θ.Α.)…» (ΝΓΓ 738), ηε κε αξηζ. 

Γ1/νηθ.10621/3819/3-03-20 «Γηνξηζκφο πνδηνηθεηή ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ Φνξέα 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-Δ.Φ.Θ.Α.)…» (ΝΓΓ 158), ηε κε αξηζ. 34738/ 

2-6-2021 (.Ν.Γ.Γ. 434/02.06.2021)  Γηνξηζκφο πνδηνηθεηή, ηαθηηθνχ κέινπο θαη αλαπιεξσηή 

Γηνηθεηή ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Δζληθφ Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e - 

ΔΦΘΑ) θαη ηε κε αξηζ. Γ1/12237/4347/16-03-20 (ΝΓΓ 205/18-03-20) Γηνξηζκφο Ξξνέδξνπ θαη 

κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-

ΔΦΘΑ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππφ ζηνηρεία Γ1/40784/12163/15-10-2020 (.Ν.Γ.Γ. 876), 

Γ1/νηθ.27649/9121/8-12-2020 (.Ν.Γ.Γ. 1050) θαη 35266/2-6-2021 (.Ν.Γ.Γ 435/2-6-2021)  

φκνηεο απνθάζεηο. 

14.  Tηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» 

15. Tηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4635/2019 (Α’167) « Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  

ησλ άξζξσλ 85 επ. 

16. Tηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

17. Tηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

18. Tηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε ηνπ Λ.4152/2013 (Α’ 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

19. Tηο δηαηάμεηο ηνπ  λ.4727/2020 (Α’ 184) «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – 

Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»,  

20.  Tηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία»  



9 

 

21. Tηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»  

22. Tηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

23.  Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Θείκελν πνπ 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ) OJ L 119, 

24. ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 

2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

 

Δηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 

πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο:  

25.  Ρσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

26.  Ρελ ππ’ αξηζ. 759/Ππλ.44/05-12-2019 Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. (ΑΓΑ: 61ΕΜ465ΣΞΗ-

ΘΠΒ) «Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Ξξσηνθφιινπ θαη Ζιεθηξνληθήο 

Έθδνζεο θαη Γηαθίλεζεο Δγγξάθσλ ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α» θαη ηελ ππ’ αξηζ. 283/ Ππλ. 25/20-08-

2020 Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. (Τ64Ξ46ΚΑΞΠ-ΛΘ8) «Έγθξηζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ 

Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ΗΟΗΓΑ φπσο θαη ηεο Γηαδηθαζίαο 

Ζιεθηξνληθήο Έθδνζεο θαη Γηαθίλεζεο Δγγξάθσλ ζηνλ e-ΔΦΘΑ».  

27.  Ρελ ππ’ αξηζ. 317/26εΠπλ./15-07-2021 (ΑΓΑ/6946ΚΑΞΠ-ΡΚΕ) Απφθαζε ηνπ ΓΠ ηνπ 

e-Δ.Φ.Θ.Α, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 

#56.720,00#€ πιένλ Φ.Ξ.Α., γηα ηε δηελέξγεηα Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 117 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο θαη αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο 

θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ:  

1) Ζιεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ (Ζ/Ε), 

2) πνζηαζκψλ Κέζεο Ράζεο (/Π Κ.Ρ.) θαη 

3) Ππζηεκάησλ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS),  
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πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζε θηίξηα ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, φπνπ ζηεγάδνληαη νξγαληθέο 

κνλάδεο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ e-ΔΦΘΑ, ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, κε 

κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Φνξέα γηα παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο 

κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.   

28. Ρελ ππ’ αξ. πξση. ΑΑ Κ666/06-08-2021 (ΑΓΑ: 6ΜΘΚ46ΚΑΞΠ-8ΝΑ, ΑΓΑΚ: 

21REQ009125137) Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο πνζνχ #70.332,80#€  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%, ζε βάξνο ηνπ Θ.Α.Δ. 00.10.0879 «Ππληήξεζε θαη 

Δπηζθεπή ινηπψλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. 

γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2021, 2022 θαη 2023.   

1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο θαη έληππεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 

13ε/09/2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30 π.κ. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ 

Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ (Γηαδηθηπαθή Ξχιε 

www.promitheus.gov.gr) ζηηο 14/09/2021 εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 09.30 π.κ. 

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).  

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα 

Αξηζκφ:136038 θαη αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ 

ΔΠΖΓΖΠ. 

Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL) : www.efka.gov.gr ζηελ δηαδξνκή: Αξρηθή Πειίδα ► Δπηθαηξφηεηα ► 

Γηαγσληζκνί, ζηηο 31/08/2021.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 

4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 

πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο1 . 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

                                                           
1
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο2  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ρν  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ]  

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο 

3. Νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 
ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

4. Ρν Πρέδην ηεο Πχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο  

 

2.1.2  Δπηθνηλσλία - Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο 

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

θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 

ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), 

ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο (www.promitheus.gov.gr). 

 

2.1.3  Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν έμη (6)  

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη 

αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

(www.promitheus.gov.gr). Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  

ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ 

δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν 

ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ 

εμεηάδνληαη.  

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

άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.  

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ 

ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΘΖΚΓΖΠ.  

2.1.4  Γιψζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 

κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο 

γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.3 

Ρπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο, ηα  ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο4 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

Ρα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν..  

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, 

δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, 

                                                           
3
 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. 

4
       Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  
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καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 5. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα6. 

2.1.5  Δγγπήζεηο7 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)8, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 

ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 

Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ9. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 

γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ 

νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

 ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο),   

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  
                                                           
5
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016   

6
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

7
 Άρκρο 72 ν. 4412/2016  

8
  Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018) 

9
      Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 

ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει 
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 
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ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 

νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο10.  

Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Πρεηηθά πνδείγκαηα παξαηίζεληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V  ηεο παξνχζαο.   

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.1.6 Ξξνζηαζία Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο 

Ξξνζθέξσλ ή σο Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη 

ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο 

αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

        Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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2.2 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

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

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ11, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

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

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ12. 

Πην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο ΠΓΠ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ 

ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο 

κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο13. 

2. Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα 

απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, 

εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.14   

 

                                                           
11

        Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
12

       Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 
κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, 
κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ αϋ και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 

13
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
14

 Άρκρο 19 ν. 4412/2016 
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2.2.2  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο15 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο16, 

πνζνχ17 #327,20€# (ηξηαθφζηα είθνζη επηά επξψ θαη είθνζη ιεπηά), ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 2% 

επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο γηα ηελ 

επηζθεπή  βιαβψλ, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V). 

Αλ ππνβιεζεί πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, ηνπ/-σλ 

πξνζθεξνκέλνπ/-σλ ηκήκαηνο/-σλ. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη 

ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 

14/04/2022, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 

πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, 

άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

ζχκβαζεο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016. 18 

                                                           
15

 Ραρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
16

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ,  του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 
4412/2016).). 

17
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ.   
18

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016 
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2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8, γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο 

πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί19, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 

103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.2 

θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔΠ είλαη εθ πξνζέζεσο 

απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 

2.2.3 Ιφγνη απνθιεηζκνχ20  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε21 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα 

αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 

Ξνηληθνχ Θψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην 

                                                           
19

        Ρρβλ άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
20

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
21

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
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ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Ξνηληθνχ 

Θψδηθα, 

γ) απάηε, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 

θαη 4 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 

(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-

4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε 

θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο 

επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ 

Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 

θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΞΑ) θαη 24 

(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 15εο Καξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη 

ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 20εο Καΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 

2006/70/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 

4557/2018 (Α’ 139), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα 
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ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 

101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (εκπνξία 

αλζξψπσλ). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 

(Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

 

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή  

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 

θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Νη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ 

έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 

ηεξείηαη. 
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Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο 

ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

2.2.3.3 ….. ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ.  

2.2.3.4. Απνθιείεηαη22 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο23:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/201624, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 

θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ 

θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

                                                           
22

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ 
παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ 
περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). 
Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ 
τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

23
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: 

ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν 
λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

24
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
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ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ .  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί 

κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο. 25 

2.2.3.5. [ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ] Γελ ηζρχεη ζηελ παξνχζα  26 

2.2.3.6. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.  

2.2.3.7. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία27, 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 

παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα 

δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα 

θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, 

θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν 

                                                           
25

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016. Επίςθσ, υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ 
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  

26 Ν ιφγνο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 2.2.3.5 ηίζεηαη κφλν εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο ππεξβαίλεη 

ην 1.000.000,00 € ρσξίο ΦΞΑ. 
27

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
ςτθν υπόκεςθ C‑ 387/19 
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πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Ρα 

κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα 

ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην 

ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε28. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/201629. 

2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 

απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, 

απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Θξηηήξηα Δπηινγήο  

2.2.4  Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο30  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα ή εκπνξηθά κεηξψα  πνπ 

ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη 

ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 

δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 

κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά κεηξψα. 

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ κεηξψν, Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην31.   

                                                           
28

 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
29

  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

30
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε θαηαιιειφηεηα άζθεζεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

2.2.5  Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα32  

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, δελ απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα δηαζέηνπλ ειάρηζηα επίπεδα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ή θχθινπ εξγαζηψλ θ.α.  

2.2.6  Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα33  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 2.4.3.2. θαη 

ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο.  

2.2.7  Ξξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο34 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ην αληίζηνηρν γηα θάζε Ρκήκα ηεο Πχκβαζεο, Ξηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο 

Ξνηφηεηαο ISO 9001:2015 ή ηζνδχλακν, ζε ηζρχ (βι. Ξαξάξηεκα ΗΗ). 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο 

δηαπηζηεπκέλνπο απφ ηζνδχλακνπο Νξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - 

κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
31

     Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
32

 Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο 
παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ  ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα 
απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε 
ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλληλόλητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

33
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

34 Άξζξν 82 λ. 4412/2016  
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2.2.8  Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ – πεξγνιαβία 

2.2.8.1. Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο 

ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο35. Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα 

ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 

έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ 

θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε απφ ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ. Ν θνξέαο πνπ αληηθαζηζηά θνξέα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα 

αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ. 

2.2.8.2. πεξγνιαβία 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) 

ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο 

εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο36. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 

σο άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3.   

2.2.9  Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, 

φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο δηα ηνπ ΔΔΔΠ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή 

                                                           
35

 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν 
εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

36
 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 

τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 
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ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο 

ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 2.2.8 ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.5 θαη 2.2.6 )37. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ 

ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη 

ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη 

δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο38.  

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή.39.  

2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 

θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα IIΗ, ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε πεχζπλε 

Γήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Λ.1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ40 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 141. 

                                                           
37

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
38

 Ρρβλ άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
39

      Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
40

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

41
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ, με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ. Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Ρν ΔΔΔΠ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ 

λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο 

ηνπ ΔΔΔΠ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα 

δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔΠ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, 

ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ 

λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔΠ.42 Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔΠ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί 

κε ην ΔΔΔΠ43. 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε 

κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Πην ΔΔΔΠ 

απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο44. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔΠ,45 ηελ θαηάζηαζή 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη παξαγξάθνπ 

2.2.3 ηεο παξνχζεο46 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο 

απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ γηα 

ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ 

ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 

                                                           
42 Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 28 του ν. 4782/2021 (36

 
Α’). 

43
  Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του ν. 4782/2021 

44
    Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

45
  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 

46
  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμιμα),  
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3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο 

παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο47. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ 

έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα 

απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ48. 

2.2.9.2   Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ 

γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν 

ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή 

ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  ζην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ49. 

Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

2.4.2.5 θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

                                                           
47

  Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
48

  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

49
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη 

παξαθάησ: 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ 

πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Νη αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 

δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά 

δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ 

θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Νη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη 

δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ50.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 

ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.51   

                                                           
50

  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
           

51
     Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016 
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Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 

πεξίπησζε α’, απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ., πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά 

ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ν  ρξφλνο ηζρχνο, 

λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. 

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν 

απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ θαζψο θαη πεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986  

(ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ) ζηελ νπνία ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο & επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη 

εηζθνξέο.  

iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α’, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε 

δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ, 

ή,  εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.452 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ.  

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, απφ ην 

νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.  Γηα ηηο ΗΘΔ 

πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή 

θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΞΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ 

πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

ii) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί 

θαη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  

iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Πηνηρεία Κεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

                                                           
52

    Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ 
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Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 

Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ 

παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε 

επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο53. 

ζη) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5 – Γελ ηζρχεη ζηελ παξνχζα. 

 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα 

ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε 

ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ (ή εκπνξηθνχ) κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ (ή εκπνξηθνχ) κεηξψνπ 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο 

ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ 

ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.54 

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.ΚΖ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 

(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, 

εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,55 

εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

                                                           
53

    Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016  
54

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

55
  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
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Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ  - Γελ ηζρχεη ζηελ παξνχζα. 

 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί Φνξείο 

πξνζθνκίδνπλ θαηά ην ζηάδην ηεο αξρηθήο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζην ζηάδην 

«Γηθαηνινγεηηθά /Ρερληθή πξνζθνξά» καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ηα νξηδφκελα ζηα 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ  Η θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο, ψζηε λα ειεγρζνχλ απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7  - νη νηθνλνκηθνί Φνξείο 

πξνζθνκίδνπλ, θαηά ην ζηάδην ηεο αξρηθήο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζην ζηάδην 

«Γηθαηνινγεηηθά/Ρερληθή πξνζθνξά», καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ηα νξηδφκελα 

πηζηνπνηεηηθά ζηα ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ  Η θαη ΗΗ, ηεο παξνχζαο, ψζηε λα ειεγρζνχλ απφ ηελ 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΚΖ), 

πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 56,  εθηφο αλ απηφ 

θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 

i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε 

θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΚΖ57,πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο58, 

ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.   
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 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016  
57

      Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά : 
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και 
οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και 
ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό 
L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
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ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΚΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ.   

Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, απνθάζεηο 

ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο 

ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ 

απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ 

νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ 

ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, 

κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο 

νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 

εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 

ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 

ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

                                                                                                                                                                                                 
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα 
τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα 
και νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 

58
  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ 

διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 

εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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Β.7. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο59 πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 

θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 

φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, 

πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη πηζηνπνηεηηθά, 

θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

 

Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Β.9. Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ 

ππεχζπλε δήισζε), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηξίηνο 

θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή πξνο ηνλ 

δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξέα, 

ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο. Ζ ζρεηηθή 

αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνίνπ ζα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ν ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηά φηη ζα 

δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν 

δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ζηνηρεία ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ 

πεξίπησζε ζη’ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 ή κε 

ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζα δεζκεχεηαη φηη ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο γηα 

ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, δειψλνληαο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

εθηειέζεη.  

Β.10. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα 

θάλεη ρξήζε ππεξγνιάβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν 

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ 

ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Β.11. Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ 

έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ60. Πεκεηψλεηαη φηη δελ 

απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

 

2.3 Θξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1   Θξηηήξην αλάζεζεο61  

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο.62  

2.3.2 Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ63 - ΓΔΛ ΗΠΣΔΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ. 

2.3.3   Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί64  - ΓΔΛ ΗΠΣΔΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ. 

 

                                                           
60

  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
61

 Άρκρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

62 
 Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ, θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 

63
 Άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016  

64
 Ρρβλ άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
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2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 

2.4.1  Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα Ξαξαξηήκαηα  Η θαη ΗΗ 

ηεο Γηαθήξπμεο, γηα έλα Ρκήκα, γηα πεξηζζφηεξα ή γηα ην ζχλνιν ησλ Ρκεκάησλ.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

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

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο65. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ κέξνπο ηνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ.66 

 

2.4.2    Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ 

Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, 

ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 εθδνζείζα ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) 

Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα 

«Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)», εθεμήο «Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο 

θαη πεξεζίεο».  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 

αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα 

εγγξαθνχλ ζην ΔΠΖΓΖΠ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο.  

                                                           
65

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
66

      Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 

ΔΠΖΓΖΠ κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 

θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ΔΠΖΓΖΠ. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή ξπζκίδεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο.67 

 

2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο:  

(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο–

Ρερληθή Ξξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη 

ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο  ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ηα 

ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 

εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 

αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Δθφζνλ νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα 

ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ 

ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε 

κνξθφηππν PDF, ηα νπνία  απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Ρα 

ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ 

Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε 

                                                           
67

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
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ππνθαθέιν  μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε 

απηφλ68.   

 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα 

επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα, ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο 

πξνζθνξά αξρεία ζε κνξθή .pdf.  

 

2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη 

Νηθνλνκηθνί Φνξείο ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πνζπζηήκαηνο, 

σο εμήο : 

Ρα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 

εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά 

δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 2769 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 

πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα  

γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   

ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 

πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 70 

Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΘ71 θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 

θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

                                                           
68

      Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
69

    Βλ.ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που 
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 
52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ 
γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι 
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ 
διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

70
   Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε 

δηαδηθαζία θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF.  

Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ/νχο 

θάθειν/νπο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο 

ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή.  

Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή 

εθδίδεηαη ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/199972,  

γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε 

απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Σάγεο 

(Apostille), ή πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν73.  

Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δχλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 

5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188), εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ 

έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ Ππλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη 

απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ή Ξξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά 

«Πχκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Θχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο 

λ.1548/1985, «Πχκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 

15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο ή 

παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ Θαλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή 

νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν 

                                                                                                                                                                                                 
71

     Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
(ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 

72
   Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 

73
   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο 

αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ.  

Πεκεηψλεηαη φηη, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 

πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν 

αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ 

θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ 

ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Ρν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο. Ρν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ 

πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε. 

 Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ 

ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 

πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ 

λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

(εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

Γηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζε έληππε κνξθή ζηελ πεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, απνζηέιινληαη ή πξνζθνκίδνληαη ζηελ ππεξεζία 

πξσηνθφιινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο – e-Δ.Φ.Θ.Α., (Αθαδεκίαο 22,  Ρ.Θ. 106 71, 

Αζήλα, Ηζφγεην, Ρκήκα Ξξσηνθφιινπ) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ 

ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά) εληφο ζθξαγηζκέλνπ 

θάθεινπ, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη εμσηεξηθά, ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ν αξηζκφο 

ηεο Γηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ (βι. αξρηθή ζειίδα), ηα ζηνηρεία ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
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2.4.3  Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο- Ρερληθή Ξξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο  

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία: α) ην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα 

δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, β) 

ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηηο 

παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔΠ,  ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Ξαξάξηεκα  απηήο.  

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus 

ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, 

ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ. Νη Νηθνλνκηθνί 

Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε 

κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Ρν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ 

ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο 

παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 

[Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη ζπκπιήξσζεο 

ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ θαη ηεο ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint είλαη αλαξηεκέλεο ζε 

ζρεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ.] 

 

2.4.3.2 Ρερληθή Ξξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο” ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Η & II ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην 

αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Ξαξάξηεκα74 75.  

                                                           
74

 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
75

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων 
υπθρεςιϊν   βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δπίζεο κε ηελ ειεθηξνληθή ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ76. 

Νη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ή ζε Ρκήκαηα ησλ 

δεηνπκέλσλ εηδψλ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 

Δθφζνλ απαηηνχληαη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Λ.1599/1986 απφ ηα ηεχρε ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλεο (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Λ. 

4412/2016, σο ηζρχεη) απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ77. Ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο εθφζνλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ππφ ηε κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ζα πξέπεη λα δειψζεη ην αθξηβέο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη 

λα αλαζέζεη ππφ ηε κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 

πξνηείλεη. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ ζα πξέπεη λα ηαπηίδνληαη 

κε ηα απηά πνπ έρνπλ δεισζεί ζην Δ.Δ.Δ.Π. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθφζνλ ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηελ απαηηνχκελε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζα 

δειψζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρηεί θαη ηελ ζηήξημε πνπ ζα 

ιάβεη απφ απηνχο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ησλ ηξίησλ, πνπ ζα παξάζρνπλ ηελ ζηήξημή 

ηνπο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζα πξέπεη λα ηαπηίδνληαη κε απηά πνπ πεξηέρνληαη ζηα ππνβιεζέληα, σο 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζην Δ.Δ.Δ.Π. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ προμικεια υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ 
και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

76 Άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016. 
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2.4.4   Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξφπνο ζχληαμεο θαη   

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο δει. ηε ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα Ξαξαξηήκαηα I  θαη II θαη 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIIII ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχζηεκα αλαιπηηθά, ν 

πξνζθέξσλ ζα  επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ 

ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία ζε κνξθή .pdf,  ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

VIΗΗI ηεο παξνχζαο. 

 

Ρηκέο 

Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη  ζε επξψ (€). 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο78. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 

ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη 

Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή 

θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, 

κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή79 ζην Ξαξάξηεκα Η 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
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2.4.5  Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ80   

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη 

(6) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη 

έσο θαη 14/03/2022.  

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο δειψλεηαη κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα κέζα 

ζηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά». 

 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. Πε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ 

παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  

γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 

ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 

πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
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2.4.6  Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ81 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ή 

δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη 

ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη 

αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο 

παξνχζαο,82  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή 

ηεθκεξίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔΠ, εθφζνλ απηέο 

δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, 

δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, 

ζχκθσλα ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 

παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016, 
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ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

ηζρχνπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή 

ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 

103 ηνπ λ.4412/2016, 

ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ 

ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο, 

ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 

λ.4412/2016, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 

4412/2016, είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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3. ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1  Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ83 

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο84, εθεμήο Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ 

ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή 

Ξξνζθνξά» θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ηελ Ρξίηε 14/09/2021 

θαη ψξα 09:30 π.κ. 

Πην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

3.1.2  Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

3.1.2.1 Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΠΖΓΖΠ 

νξγάλσλ ηεο85, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην 

ΔΔΔΠ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 

απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη 

κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε 

απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη 

ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ 

είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο 

ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ 
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 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
84

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 40 του ν. 4782/21. 

85
     Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  



48 

 

αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα 

αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα86. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 72. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο  εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε 

ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.   

Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη 

ην αλσηέξσ πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη 

πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 

ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ. 

Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο87. 

 

β) Κεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ 

έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ  ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ 

αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ88. 

 

γ) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ 

απνδεθηά, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά 

κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
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     Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του ωσ άνω άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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     Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
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    Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ 
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«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο 

πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη 

ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν 

ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή.  

Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο.89   

Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα 

αλσηέξσ πξαθηηθά εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ 

ζηαδίσλ90 («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά») 

θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, 

ζχκθσλα  κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξί 

πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ 

θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

Πε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ 

ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη 

Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 

4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 
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 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
90

 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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3.2 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ91 - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  

πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΠΖΓΖΠ θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 

απνζηέιινληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ 

ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν 

απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία 

θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή 

αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 

2.4.2.592.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα 

δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο, κε ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα 

παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο 

ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή 

παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν 

εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα 
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ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην 

θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ 

λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.93 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε  ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)  είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, 

ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία , ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3 

(ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ 

πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο 

παξνχζαο,  

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) φηη πιεξνί,  νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε 

γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), 

δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ94.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη 

φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην 
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 Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4782/2021. 
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απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε 

ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεκέλα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα  θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 

πνζφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ηεο 

παξνχζαο ζε πνζνζηφ έσο   εθαηφλ είθνζη ηνηο εθαηφ (120%)95 ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηαο θαη έσο  νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%)96 ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. 

 

3.3 Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

3.3.1. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηεο 

εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 

ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ 

νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «Ππλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ».  

Κεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Θαηά ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο 

παξνχζαο. 

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ 

έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  

β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλζηαζεο, 
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 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ ποςότθτασ (παραγρ. 1, άρκρο 105, ν. 
4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021). 

96
 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το 

άρκρο 45 του ν. 4782/2021). 
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γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη, θαη -----Γελ ηζρχεη ζηελ 

παξνχζα-. 

δ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ 

ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 

79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο 

κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη 

κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 

αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 

ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε 

ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πηελ πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ 

άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ.97 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα 

αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ.98 
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 Άρκρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021. 
98

 Άρκρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Δλζηάζεηο  (Άξζξν 127 Λ.4412/2016) 

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ 

(ρσξίο Φ.Ξ.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ ή ηελ απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη 

ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,  ε νπνία  απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Λ.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο. Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε αλαζέηνπζα αξρή 

απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Κε ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην 

παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 

φξγαλν..  

3.5 Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο σο 

άλσ Δπηηξνπήο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο 

ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε 

ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. 

Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία:  α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 106 , β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ 
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ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ 

ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα 

πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 

ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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4. ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ή ηνπ ηκήκαηνο απηήο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη ν ΦΞΑ θαη ε νπνία θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ  ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 

ζηνηρεία, πιελ απηνχ ηεο πεξ. ε (βι. ηελ παξάγξαθν 2.1.5. ηεο παξνχζαο), θαη, επηπιένλ, ηνλ 

ηίηιν θαη ηνλ αξηζκφ (ΦΞ 60/21) θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη 

ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα V ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε 

παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κέρξη απηή λα 

επηζηξαθεί ζηνλ εθδφηε ή κέρξηο φηνπ ν εθδφηεο ιάβεη έγγξαθε δήισζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ ηελ ηξάπεδα απαιιαγκέλε απφ θάζε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

 

Ζ/Νη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο 

ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξνρή, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο 

γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 

εθπξφζεζκνπ.  

Αλ νη ππεξεζίεο είλαη δηαηξεηέο θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη 

εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ 
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αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε ζηαδηαθή 

απνδέζκεπζή ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

  

4.2  Ππκβαηηθφ Ξιαίζην - Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 4.3.2. Ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη:  

α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή 

θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο 

θαη ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε 

ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε 

θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο99 .  

                                                           
99

 Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
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Νη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε, γηα 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πην ζπκθσλεηηθφ 

πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.  

 

4.4 πεξγνιαβία 

4.4.1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 

επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε 

αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ 

ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο 

ζπλεξγαζίαο.100. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 

ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 

αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  

ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 

δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 

4412/2016.  
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 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 



59 

 

4.5 Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο101  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

Κεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο, φπσο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα φινπο 

ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α), ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα 

πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη-νπλ 

ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα 

αλαιάβεη/νπλ ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

θαη ζε ηίκεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξήηξα 

ππνθαηάζηαζεο)102. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη, εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο πεξηέιζεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο 

ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Αλ απηφο δελ δερζεί ηελ πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ επφκελν ππνςήθην θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, αθνινπζψληαο θαηά ηα 

ινηπά ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο103  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ 

ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

                                                           
101

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
102

 Ρρβλ. άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Ρρβλ. επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο 
«Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).    

103
 Ρρβλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλάδνρνο ν νπνίνο ζα 

βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε 

ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

ζη) ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δέζκεπζε 

αθεξαηφηεηαο ηεο παξ. 4.3.2. ηεο παξνχζαο, σο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ 

παξνχζα ζρέδην ζχκβαζεο. 
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5. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

5.1 Ρξφπνο πιεξσκήο104  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 

Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο θαη ζην 100%, κεηά ηελ νξηζηηθή  παξαιαβή ησλ 

ππεξεζηψλ,  ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη ηνπο Όξνπο ηεο Πχκβαζεο. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 

4412/2016105, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 

αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ106  

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 

ηνπ λ. 4412/2016107. 

γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ 

Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)108 . 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

                                                           
104

 Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια 
του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων 

105
 Άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

106
 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

107
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

108
  Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.  

 

5.2 Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο   

5.2.1. Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο109 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο):   

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 

ζχκβαζεο 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ή δελ ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ή δελ πξνβεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, 

ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 217 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ 

πεξίπησζε (γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016  θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε 

πξνζεζκία, πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν 

ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 

θπξψζεηο: 

                                                           
109

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 103 του ν. 4782/2021 
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α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο… - Γελ ηζρχεη ζηελ παξνχζα. 

Δπηπιένλ, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα επηβιεζεί θαη πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ. 4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 110   

5.2.2.  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο 

ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο111.  

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη 

κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 

παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο, 

Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ112   

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 

φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.2. (Γηάξθεηα 

ζχκβαζεο), 6.4. (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ, λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα 

                                                           
110  Ζ θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα επηβιεζεί κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ π.δ.  
111

  Άρκρο 218 του ν.4412/2016  
112

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 
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πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο 

πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο 

απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221   λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο 

απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά 

ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί 

απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί 

εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή 

αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, 

θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016113. Ξξηλ 

απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε 

ηήξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. Αλ ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ 

ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή 

ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 

 

 

                                                           
113

   Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6.      ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

6.1  Ξαξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγείηαη απφ 

ηελ Γηεχζπλζε Πηέγαζεο ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ 

επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε 

δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ 

ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο ζχκβαζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Κε 

εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο 

θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.1.3. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα ηεξείηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα 

ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ρν εκεξνιφγην 

ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή 

φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ 

ηνχην δεηεζεί. Νη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 
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6.2  Γηάξθεηα ζχκβαζεο114  

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Φνξέα, παξάηαζεο ησλ 

ππεξεζηψλ, γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.  

6.2.2. Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ 

πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ115. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα 

αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο116  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 

κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

 

6.3  Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 117 

6.3.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ζα γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 θαη ηελ πεξ. δ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηα Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο 

παξνχζαο.  

6.3.2 Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη  εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ. Κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ 

απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Ρα 

αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  

6.3.3 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

                                                           
114

 Άρκρο 217 του ν. 4412/2016. 
115

 Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ 
τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

116
 Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 

117
  Άρκρο 219 του ν.4412/2016 
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ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 

αλάγθεο.  

6.3.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε 

επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.  

6.3.5 Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 

έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

6.3.6 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 6.3.1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή 

παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη 

ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο 

δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη 

ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή 

παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

6.4  Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε118  

Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε άιιεο, πνπ λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε 

ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ 
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 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016. 
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κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο 

ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 

5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

6.5  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο119  

Γελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ παξνχζα. 

 

 

 

 

 

 

      Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ηνπ e-ΔΦΘΑ 

 

                Ξ.ΓΝΦΔΜΖΠ 
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 Άρκρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ  

                        ηεο Πχκβαζεο  

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ/OIKONOMIKOY ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

Αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ: 

1) Ζιεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ (Ζ/Ε),  

2) πνζηαζκψλ Κέζεο Ράζεο (/Π Κ.Ρ.) θαη  

3) Ππζηεκάησλ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS),  

πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζε θηίξηα ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, φπνπ ζηεγάδνληαη νξγαληθέο κνλάδεο 
ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ e-ΔΦΘΑ, ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα 
ηνπ Φνξέα γηα παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

 

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ   

 

«ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΑ ΕΔΓΖ» (1) 

 

Α. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

Α1. Θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

1) Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Θάζε ζπκκεηέρσλ, απαηηείηαη λα αζθεί επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ.  

2) Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

 Η. Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 έλαλ ηνπιάρηζηνλ Γηπισκαηνχρν Κεραληθφ (απφθνηην Α.Δ.Η.), κέινο ηνπ Ρ.Δ.Δ., 

πεληαεηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο απφ θηήζεσο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ή 

 έλαλ ηνπιάρηζηνλ Ξηπρηνχρν Κεραληθφ (απφθνηην Ρ.Δ.Η.), πεληαεηνχο ηνπιάρηζηνλ 

εκπεηξίαο απφ θηήζεσο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο. 

 

ΗΗ. Δπηπιένλ ν θάζε δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη λα δηαζέηεη θαη έλαλ ηνπιάρηζηνλ Δγθαηαζηάηε 

Ζιεθηξνιφγν Νκάδαο αληίζηνηρεο κε ηελ ηζρχ ηνπ Ζ/Ε ηνπ θηηξίνπ, δειαδή: 

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 1εο Νκάδαο (γηα Ζ/Ε<150KW) 

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 2εο Νκάδαο (150KW≤Ζ/Ε<250KW) 

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 3εο ή 4εο Νκάδαο (γηα Ζ/Ε≥250KW) 

 

ΗΗΗ. Ν επηβιέπσλ Κεραληθφο θαη ν Ζιεθηξνιφγνο Δγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα απαζρνινχληαη 

κφληκα ζηελ επηρείξεζε, δειαδή λα είλαη ηδηνθηήηεο, εηαίξνη, κέηνρνη, ππάιιεινη θιπ ή κφληκνη 

ζπλεξγάηεο.  
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Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα 

πξνζθνκίζεη: 

Η. θσηναληίγξαθα ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ θαζψο θαη ηεο άδεηαο αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο ηνπ επηβιέπνληνο Κεραληθνχ. Ζ εκπεηξία ηεθκεξηψλεηαη κφλν απφ ην ρξφλν 

απφθηεζεο ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

ΗΗ. Φσηναληίγξαθα ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα ηνλ Ζιεθηξνιφγν 

ΗΗΗ. Ζ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία, ήηνη πίλαθαο πξνζσπηθνχ ν νπνίνο λα έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο θαη ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ηεο ππνβνιήο ηνπ λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ν επηβιέπσλ Κεραληθφο ή ν Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο δελ απνηεινχλ 

κφληκν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο αιιά απνηεινχλ κφληκν ζπλεξγάηε απηήο, ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ζε θσηναληίγξαθν. 

 

3) Ξξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ελ ηζρχ, κε αληηθείκελν 

ην πξνο εθηέιεζε αληηθείκελν, δει. ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ (Ζ/Ε).  

Ρν ISO 9001:2015, είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη αθνξά ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εηαηξεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ην 

παξερφκελν πξντφλ ή ππεξεζία. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλσηέξσ απαίηεζεο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ. 

 

Α2. Θάζε ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά», ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 

1599/1986, ζηελ νπνία: 

i. Λα δειψλεη φηη επηζθέθζεθε ηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη. 

ii. Λα δειψλεη φηη αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε πιηθνχ πνπ ζα απαηηεζεί ζε 

φιν ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζπληήξεζεο. 

iii.  Λα δειψλεη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα νπνία θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

iv. Λα δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, καηαίσζεο, αθχξσζεο ή δηαθνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Β. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

1. Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζεη ν εθάζηνηε ππνςήθηνο ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ ζπληήξεζε, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Ρα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο, (φπσο θίιηξα, ιάδηα, αληηςπθηηθά πγξά, πγξά 

κπαηαξηψλ θαη γεληθά φζα πιηθά αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή) ηα νπνία 

αλαιψζηκα πιηθά νθείιεη ν Αλάδνρνο λα αληηθαζηζηά ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαζψο θαη ε 

αληίζηνηρε εξγαζία αληηθαηάζηαζεο ησλ αλαισζίκσλ. 
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 Ρα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Ρν θφζηνο παληφο είδνπο εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Ρα έμνδα κεηαθνξψλ. 

 Ζ ακνηβή ηνπ ζπλεξγείνπ. 

 Νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί. 

 Όιεο νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο. 

 

2. Ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε θάζε φξγαλν, ζπζθεπή, 

εξγαιείν θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηηο δνθηκέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ επηζθεπή θαη ξχζκηζε απηψλ. 

 

3. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, 

αιιά φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζπληζηψληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε 

κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

4. Ζ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ζε εξγάζηκεο ή κε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ αξγηψλ) εκέξεο θαη ψξεο ρσξίο φκσο λα παξαθσιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ. 

Ν αλάδνρνο ηνπιάρηζηνλ 5 κέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηε Γ/λζε Πηέγαζεο. 

 

5. Κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ν νπνίνο 

ζα νξηζηεί απφ ηελ Γ/λζε ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ, ζα ηεξείηαη θάθεινο κε ηα 

δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ, ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζεο ηεο 

επίζθεςεο ζπληήξεζεο θαη ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο πεξεζίαο. 

Ππγθεθξηκέλα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο ηνπ ν Αλάδνρνο, ζα αλαγξάθεη ζην 

δειηίν ζπληήξεζεο αλαιπηηθά φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε. Πηα δειηία 

ζπληήξεζεο ζα αλαγξάθνληαη επίζεο θαη νπνηεζδήπνηε βιάβεο, επηζθεπέο θαη παξαηεξήζεηο 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαιχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πηελ 

πεξίπησζε βιαβψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη πάληα λα ελεκεξψλεη θαη πξνθνξηθά ηελ Γ/λζε 

ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ. 

Δπηπιένλ, ζηα δειηία ζπληήξεζεο ν Αλάδνρνο ζα αλαγξάθεη θαη ηηο βαζηθφηεξεο ελδείμεηο-

κεηξήζεηο ζηνηρείσλ ηεο εγθ/ζεο. 

Ρα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιφηππα, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

ηερληθφ ηνπ Αλαδφρνπ, απφ ηνλ επηβιέπνληα ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαζψο θαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ εθ κέξνπο 

ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ. Έλα εθ ησλ δχν δειηίσλ ζα παξακέλεη ζην θηίξην, ζε θάθειν 

πνπ ζα θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ ππεχζπλνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαη 

έλα ζα δηαβηβάδεηαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, γηα έιεγρν. 

 

6. Πε πεξίπησζε βιάβεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, θαη 

ζε δηάζηεκα 1 έσο 4 σξψλ κεηά απφ ηειεθσληθή ή γξαπηή εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο 

ηνπ θηηξίνπ ή ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο, φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο, εξγάζηκεο ή κε, ζπκπ/λσλ θαη 

ησλ αξγηψλ, λα επηιεθζεί ηνπ πξνβιήκαηνο (λα πξνζέιζεη ζην θηίξην, λα εληνπίζεη θαη λα 

αλαθέξεη ηελ βιάβε). 
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Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα απιή βιάβε, ρσξίο απαίηεζε αληαιιαθηηθψλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

ηελ απνθαηαζηήζεη άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη είηε ζε θπζηνινγηθή θζνξά είηε ζε θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη δελ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ε απνθαηάζηαζή ηεο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο ηνπ 

θηηξίνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Πε θάζε πεξίπησζε αλ ε πεξεζία θξίλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπληεξεηή πνπ αθνξά 

ηελ επηζθεπή εθηφο ινγηθψλ νηθνλνκηθψλ ή ρξνληθψλ πιαηζίσλ, δχλαηαη λα 

αλαζέζεη ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ζε άιιν ζπλεξγείν πνπ ζα θαηαζέζεη 

ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 

Γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη 

άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο ή εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη ε Γ/λζε 

Πηέγαζεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηφζν γηα ηα πιηθά-αληαιιαθηηθά φζν θαη γηα ηελ 

εξγαζία. Πηελ έλλνηα ηεο πιεκκεινχο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κε έγθαηξε θαη 

έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηεο πεξεζίαο γηα επηζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνβιέπεη ζηε θαιή ηνπο ιεηηνπξγία, αιιά είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ λα πξνβιέπνληαη θαη λα πξνιακβάλνληαη ηπρφλ βιάβεο ή δεκηέο. 

Πηα αληαιιαθηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο, δειαδή 

φζα ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ηα νπνία ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

αληηθαζηζηά ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

7. Πε πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηαζηεί βιάβε απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο (ζεηζκφο, πιεκκχξα, 

ππξθαγηά, δνιηνθζνξά θ.ι.π.) ε απνθαηάζηαζή ηνπο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

 

8. Ν Αλάδνρνο δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ αλσηέξα βία, 

απεξγία ή άιια απξφβιεπηα γεγνλφηα. 

 

9. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά (ΔΙ.Ν.Ρ. ή άιινπ επξσπατθνχ θνξέα) θαη 

ζα θέξνπλ ηηο ζεκάλζεηο CE ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο. 

 

10. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

Λα ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο γηα ηελ εξγαζία, ηηο ακνηβέο θαη ηα σξάξηα εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

Λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

θαη ζε θάζε ηξίην. 

Λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Λα απνθαηαζηήζεη θάζε είδνπο δεκηά ή βιάβε, πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο 

θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο, ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ κέρξη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
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11. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο θαζαξφηεηαο ησλ 

ρψξσλ. Ρα πιηθά ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη ζα απνκαθξχλνληαη άκεζα. 

 

12. Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηα θάζε 

θχζεσο δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο. 

Ζ παξαβίαζε ηεο άλσ απαγφξεπζεο ζπλεπάγεηαη απφ κφλε ηεο θαη απηνηειψο ιφγν 

θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο. 

Θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ηέηνηα εθρψξεζε, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο 

πεξεζίαο, πνπ ρνξεγείηαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έγθξηζε απηή. 

 

13. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα ηηκνιφγηα, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε επηηξνπή 

παξαιαβήο πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν θαη δηαπηζηψζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο Όξνπο ηεο Πχκβαζεο. 

Θάζε ηκεκαηηθή παξαιαβή ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηεο ζπληήξεζεο 

κέζσ ζχληαμεο πξαθηηθνχ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο. 

Πε θάζε ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

- ην ζέκα ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

- ε δηεχζπλζε ηνπ θηηξίνπ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν. 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 2 ηζφπνζεο δφζεηο ζην 100% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί (κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο αληίζηνηρα 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο). Νη ηκεκαηηθέο παξαιαβέο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δφζεσλ. 

Ζ ηειεπηαία πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, εθφζνλ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ζηε 

Γ/λζε Πηέγαζεο θαη κία πεχζπλε Γήισζε θαιήο ζπληήξεζεο γηα ην Ζ/Ε πνπ 

ζπληεξεί, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεη θαη ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ζ/Ε, 

(φπσο ε Ηζρχο ηνπ Ζ/Ε, ν Ρχπνο ηνπ Ζ/Ε, ν Ρχπνο ηεο Κεραλήο, νη Αξηζκνί Πεηξάο-

Serial Numbers θ.ι.π.), θαζψο θαη πξνβιήκαηα πνπ έηπραλ πξηλ ηε ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ρα ηηκνιφγηα ζα θαηαηίζεληαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο, Ρκήκα Ππληήξεζεο, Ηππνθξάηνπο 19 

Αζήλα, γηα έιεγρν. Δθεί ζα ζπγθεληξψλνληαη ηα ηηκνιφγηα, ηα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ 

θαη ηα πξαθηηθά ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ππνγεγξακκέλα απφ 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηαβηβάδνληαη ζηε Γηεχζπλζε Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Δθηέιεζεο Γαπαλψλ γηα πιεξσκή. 

 

14. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο ζα έρεη ηζρχ ελφο έηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα 1 έηνο επηπιένλ κε ηελ ίδηα ακνηβή. 

 

15. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγείηαη  απφ ηε 

Γ/λζε Πηέγαζεο.  

 

16. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, ε 

νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

 

 

 

 



74 

 

 

                                  ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ  -- «ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΑ ΕΔΓΖ» (1) 

 

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ ελ ζέκαηη παξνρή ππεξεζηψλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

20.080,00 € πιένλ ΦΞΑ θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

Α) Ξνζφ 5.040,00€ πιένλ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο 

Β) Ξνζφ 5.040,00€ πιένλ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο 

Γ) Ξνζφ 10.000,00€ πιένλ ΦΞΑ γηα επηζθεπή βιαβψλ πνπ νθείινληαη είηε ζε θπζηνινγηθή θζνξά 

είηε ζε θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δελ νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ε 

απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο 

απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ 

εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο. 

 

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ (Ζ/Ε) ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη 

αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ Ζ/Ε έρεη σο εμήο: 

 

Α: 3 Ρξηκεληαίεο επηζεσξήζεηο Ζ/Ε θαη κία εηήζηα ζπληήξεζε (Ππλνιηθά 4 επηζθέςεηο 
ην ρξφλν) 

Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο Ζ/Ε (KVA) Ξνζφ Ξξνυπνινγηζκνχ (€) πξν ΦΞΑ 

10-59 520,00 

60-99 600,00 

100-200 920,00 

> 200 1.000,00 

Β:  Κεληαίεο επηζεσξήζεηο Ζ/Ε θαη κία εηήζηα ζπληήξεζε (Ππλνιηθά 12 επηζθέςεηο ην 
ρξφλν) 

Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο Ζ/Ε (KVA) Ξνζφ Ξξνυπνινγηζκνχ (€) πξν ΦΞΑ 

0-100 880,00 

101-200 1.040,00 

> 200 1.120,00 

 
 

Πχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ θνζηνιφγεζε, ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλά Θηίξην (Α θαη Β) 
απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ θάησζη Ξίλαθα:  
 
 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Η/Ζ  ΧΡΗΗ ΑΠΟ ΕΦΚΑ  

Α/Α Οδόσ/Περιοχή 
Ιςχφσ 
(KVA) 

υχνότ. 
Επιθ/ςησ 

Σφποσ 
Γεννήτριασ    
Αρ. ειράσ 

Σφποσ 
Μηχανήσ 

 
ΕΣΗΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
πλζον ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΣΑΗ 1 
ΕΣΟΤ πλζον 

ΦΠΑ 

1 
Αγ. Κωνςταντίνου 

16 - Ακινα 
60 Β 

MARELLI, M8B 
2082 LA010MO 

VM, 
19B03947 

  880 880 

2 
Ρατθςίων 12-

Ακινα 
45 B ---------------------- 

VM 
MGEDD45 

  880 880 

3 
Τςόχα 22 & 

Σοφτςου-Ακινα 
40 Α 

SDMO, JM40K 
JM40K0200705

9 

JOHN DEERE, 
CD 3029 T 

438302 
  520 520 

4 
Ραπαδιαμαντοποφ

λου 87-Ακινα 
275 Β 

MARELLI M7B 
315 SA/4 

CD 
3029T43830

2 
  1.120 1.120 

5 
Θπείρου 38 - 

Ακινα 
150 B 

MARELLI, M8B 
250 ΜA4 

JOHN 
DEERE,CD 

6068 TF 258 

  1040 1040 

6 
Σατωβριάνδου 18 - 

Ακινα 
60 Α   PERKINS   600 600 

            ΤΝΟΛΑ 5.040 5.040 

υχνότητα Επιθεώρηςησ A = 1 ετήςια ςυντήρηςη  
και 3 τριμηνιαίεσ επιθεωρήςεισ. 

ΦΠΑ  1.209,60  1.209,60  

υχνότητα Επιθεώρηςησ Β = 1 ετήςια ςυντήρηςη  
και 11 μηνιαίεσ επιθεωρήςεισ. 

ΤΝΟΛΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 6.249,60  6.249,60 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

«ΞΝΠΡΑΘΚΝΗ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ» (2) 

 

Α. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

Α1. Θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

1) Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Θάζε ζπκκεηέρσλ, απαηηείηαη λα αζθεί επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ.  

2) Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

 Η. Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 έλαλ ηνπιάρηζηνλ Γηπισκαηνχρν Κεραληθφ (απφθνηην Α.Δ.Η.), κέινο ηνπ Ρ.Δ.Δ., 

πεληαεηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο απφ θηήζεσο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ή 

 έλαλ ηνπιάρηζηνλ Ξηπρηνχρν Κεραληθφ (απφθνηην Ρ.Δ.Η.), πεληαεηνχο ηνπιάρηζηνλ 

εκπεηξίαο απφ θηήζεσο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο. 

 

ΗΗ. Δπηπιένλ ν θάζε δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη λα δηαζέηεη θαη έλαλ ηνπιάρηζηνλ Δγθαηαζηάηε 

Ζιεθηξνιφγν Νκάδαο αληίζηνηρεο κε ηελ ηζρχ ηνπ /Π-Κ.Ρ. ηνπ θηηξίνπ, δειαδή:  

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 1εο Νκάδαο (γηα /Π <250KW) 

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 2εο Νκάδαο (250KW≤ /Π <600KW) 

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 3εο ή 4εο Νκάδαο (γηα /Π ≥600KW) 

 

ΗΗΗ. Ν επηβιέπσλ Κεραληθφο θαη ν Ζιεθηξνιφγνο Δγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα απαζρνινχληαη 

κφληκα ζηελ επηρείξεζε, δειαδή λα είλαη ηδηνθηήηεο, εηαίξνη, κέηνρνη, ππάιιεινη θιπ ή κφληκνη 

ζπλεξγάηεο.  

 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα 

πξνζθνκίζεη: 

Η. θσηναληίγξαθα ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ θαζψο θαη ηεο άδεηαο αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο ηνπ επηβιέπνληνο Κεραληθνχ. Ζ εκπεηξία ηεθκεξηψλεηαη κφλν απφ ην ρξφλν 

απφθηεζεο ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

ΗΗ. Φσηναληίγξαθα ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα ηνλ Ζιεθηξνιφγν 

ΗΗΗ. Ζ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία, ήηνη πίλαθαο πξνζσπηθνχ ν νπνίνο λα έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο θαη ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ηεο ππνβνιήο ηνπ λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ν επηβιέπσλ Κεραληθφο ή ν Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο δελ απνηεινχλ 

κφληκν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο αιιά απνηεινχλ κφληκν ζπλεξγάηε απηήο, ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ζε θσηναληίγξαθν. 

 

3) Ξξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ελ ηζρχ, κε αληηθείκελν 

ην πξνο εθηέιεζε αληηθείκελν, δει. ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πνζηαζκψλ 

Κέζεο Ράζεο (/Π-Κ.Ρ.).  



 

Σελίδα 78 

Ρν ISO 9001:2015, είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη αθνξά ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εηαηξεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ην 

παξερφκελν πξντφλ ή ππεξεζία. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλσηέξσ απαίηεζεο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ. 

 

Α2. Θάζε ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά», ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 

1599/1986, ζηελ νπνία: 

I. Λα δειψλεη φηη επηζθέθζεθε ηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη. 

II. Λα δειψλεη φηη αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε πιηθνχ πνπ ζα απαηηεζεί 

ζε φιν ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζπληήξεζεο. 

III.  Λα δειψλεη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα νπνία θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

IV. Λα δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, καηαίσζεο, αθχξσζεο ή δηαθνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Β. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

1. Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζεη ν εθάζηνηε ππνςήθηνο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ ζπληήξεζε, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ην θφζηνο ησλ δνθηκψλ ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο ζηα κνλσηηθά ιάδηα ησλ Κ/Π (γηα ηνπο 

Κ/Π ειαίνπ), θαζψο θαη ηα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο, φπσο ηα πάζεο θχζεσο πιηθά 

θαζαξηζκνχ θαη ιηπάλζεσο, ε αληηθαηάζηαζε ησλ πγξνζθνπηθψλ θξπζηάιισλ (silica gel) 

ηνπ αθπγξαληήξα, ηα ιάδηα πνπ ελδερνκέλσο ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξσζνχλ ζηνπο Κ/Π θαη 

κέρξη ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηάο ηνπο, θαη γεληθά φζα αλαιψζηκα πιηθά 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ηα νπνία αλαιψζηκα πιηθά νθείιεη ν 

αλάδνρνο λα αληηθαζηζηά ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαζψο θαη ε αληίζηνηρε εξγαζία 

αληηθαηάζηαζεο ησλ αλαισζίκσλ.  

 Ρα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Ρν θφζηνο παληφο είδνπο εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Ρα έμνδα κεηαθνξψλ. 

 Ζ ακνηβή ηνπ ζπλεξγείνπ. 

 Νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί. 

 Όιεο νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο. 

 

2. Ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε θάζε φξγαλν, ζπζθεπή, 

εξγαιείν θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηηο δνθηκέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ επηζθεπή θαη ξχζκηζε απηψλ. 

 

3. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, 
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αιιά φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζπληζηψληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε 

κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

4. Ζ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ζε εξγάζηκεο ή κε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ αξγηψλ) εκέξεο θαη ψξεο ρσξίο φκσο λα παξαθσιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ. 

Ν αλάδνρνο ηνπιάρηζηνλ 5 κέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηε Γ/λζε Πηέγαζεο. 

 

5. Ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε λνκηθή θάιπςε ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ πνζηαζκψλ απέλαληη ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ζα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο 

εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνο ηε 

Γ.Δ.Ζ., φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν (πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο θ.ι.π.) Ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα εηνηκάδεη φια ηα απαηηνχκελα πξνο ηνχην ζρέδηα, έγγξαθα θαη ινηπά 

ζηνηρεία κε δηθή ηνπ επζχλε. 

6. Κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ν νπνίνο 

ζα νξηζηεί απφ ηελ Γ/λζε ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ, ζα ηεξείηαη θάθεινο κε ηα 

δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ, ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζεο ηεο 

επίζθεςεο ζπληήξεζεο θαη ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο πεξεζίαο. 

Ππγθεθξηκέλα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο ηνπ ν Αλάδνρνο, ζα αλαγξάθεη ζην 

δειηίν ζπληήξεζεο αλαιπηηθά φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε. Πηα δειηία 

ζπληήξεζεο ζα αλαγξάθνληαη επίζεο θαη νπνηεζδήπνηε βιάβεο, επηζθεπέο θαη παξαηεξήζεηο 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαιχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πηελ 

πεξίπησζε βιαβψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη πάληα λα ελεκεξψλεη θαη πξνθνξηθά ηελ Γ/λζε 

ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ. 

Δπηπιένλ, ζηα δειηία ζπληήξεζεο ν Αλάδνρνο ζα αλαγξάθεη θαη ηηο βαζηθφηεξεο ελδείμεηο-

κεηξήζεηο ζηνηρείσλ ηεο εγθ/ζεο. 

Ρα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιφηππα, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

ηερληθφ ηνπ Αλαδφρνπ, απφ ηνλ επηβιέπνληα ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαζψο θαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ εθ κέξνπο 

ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ. Έλα εθ ησλ δχν δειηίσλ ζα παξακέλεη ζην θηίξην, ζε θάθειν 

πνπ ζα θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ ππεχζπλνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαη 

έλα ζα δηαβηβάδεηαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, γηα έιεγρν. 

 

7. Πε πεξίπησζε βιάβεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, θαη ζε 

δηάζηεκα 1 έσο 4 σξψλ κεηά απφ ηειεθσληθή ή γξαπηή εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο 

ηνπ θηηξίνπ ή ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο, φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο, εξγάζηκεο ή κε, ζπκπ/λσλ θαη 

ησλ αξγηψλ, λα επηιεθζεί ηνπ πξνβιήκαηνο (λα πξνζέιζεη ζην θηίξην, λα εληνπίζεη θαη λα 

αλαθέξεη ηελ βιάβε). 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα απιή βιάβε, ρσξίο απαίηεζε αληαιιαθηηθψλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

ηελ απνθαηαζηήζεη άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη είηε ζε θπζηνινγηθή θζνξά είηε ζε θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη δελ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ε απνθαηάζηαζή ηεο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο ηνπ 

θηηξίνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 
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Πε θάζε πεξίπησζε αλ ε πεξεζία θξίλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπληεξεηή πνπ αθνξά 

ηελ επηζθεπή εθηφο ινγηθψλ νηθνλνκηθψλ ή ρξνληθψλ πιαηζίσλ, δχλαηαη λα 

αλαζέζεη ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ζε άιιν ζπλεξγείν πνπ ζα θαηαζέζεη 

ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 

Γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη 

άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο ή εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη ε Γ/λζε 

Πηέγαζεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηφζν γηα ηα πιηθά-αληαιιαθηηθά φζν θαη γηα ηελ 

εξγαζία. Πηελ έλλνηα ηεο πιεκκεινχο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κε έγθαηξε θαη 

έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηεο πεξεζίαο γηα επηζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνβιέπεη ζηε θαιή ηνπο ιεηηνπξγία, αιιά είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ λα πξνβιέπνληαη θαη λα πξνιακβάλνληαη ηπρφλ βιάβεο ή δεκηέο. 

Πηα αληαιιαθηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο, δειαδή 

φζα ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ηα νπνία ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

αληηθαζηζηά ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

8. Πε πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηαζηεί βιάβε απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο (ζεηζκφο, πιεκκχξα, 

ππξθαγηά, δνιηνθζνξά θ.ι.π.) ε απνθαηάζηαζή ηνπο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

 

9. Ν Αλάδνρνο δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ αλσηέξα βία, 

απεξγία ή άιια απξφβιεπηα γεγνλφηα. 

 

10. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά (ΔΙ.Ν.Ρ. ή άιινπ επξσπατθνχ θνξέα) θαη ζα 

θέξνπλ ηηο ζεκάλζεηο CE ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο. 

 

11. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

Λα ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο γηα ηελ εξγαζία, ηηο ακνηβέο θαη ηα σξάξηα εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

Λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

θαη ζε θάζε ηξίην. 

Λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Λα απνθαηαζηήζεη θάζε είδνπο δεκηά ή βιάβε, πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο 

θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο, ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ κέρξη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

12. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο θαζαξφηεηαο ησλ 

ρψξσλ. Ρα πιηθά ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη ζα απνκαθξχλνληαη άκεζα. 

 

13. Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηα θάζε 

θχζεσο δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο. 

Ζ παξαβίαζε ηεο άλσ απαγφξεπζεο ζπλεπάγεηαη απφ κφλε ηεο θαη απηνηειψο ιφγν 

θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο. 
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Θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ηέηνηα εθρψξεζε, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο 

πεξεζίαο, πνπ ρνξεγείηαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έγθξηζε απηή. 

 

14. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα ηηκνιφγηα, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε επηηξνπή παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν θαη δηαπηζηψζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο Όξνπο ηεο Πχκβαζεο. 

Θάζε ηκεκαηηθή παξαιαβή ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηεο ζπληήξεζεο 

κέζσ ζχληαμεο πξαθηηθνχ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο. 

Πε θάζε ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

- ην ζέκα ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

- ε δηεχζπλζε ηνπ θηηξίνπ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν. 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 2 ηζφπνζεο δφζεηο ζην 100% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί (κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο αληίζηνηρα 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο). Νη ηκεκαηηθέο παξαιαβέο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δφζεσλ. 

Ζ ηειεπηαία πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, εθφζνλ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ζηε 

Γ/λζε Πηέγαζεο θαη κία πεχζπλε Γήισζε θαιήο ζπληήξεζεο & ιεηηνπξγίαο γηα 

θάζε πνζηαζκφ Κέζεο Ράζεο πνπ ζπληεξεί, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη θαη ηα 

βαζηθφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνζηαζκνχ, φπσο ε Ηζρχο ηνπ, ν Ρχπνο 

ηνπ (ειαίνπ ή ξεηίλεο) θαη ν Αξηζκφο Ξαξνρήο ηεο Γ.Δ.Ζ., θαζψο θαη πξνβιήκαηα 

πνπ έηπραλ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

Δθφζνλ ν κεηαζρεκαηηζηήο πνπ ζπληεξείηαη είλαη κεηαζρεκαηηζηήο ειαίνπ, ν 

Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ 

ηνπ ειαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή. Αληίγξαθν ησλ αλαιχζεσλ ζα 

δηαβηβάζεη ε πεξεζία ηνπ θηηξίνπ ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο & Ρερληθψλ πεξεζηψλ 

ηνπ ΔΦΘΑ.  

 

Ρα ηηκνιφγηα ζα θαηαηίζεληαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο, Ρκήκα Ππληήξεζεο, Ηππνθξάηνπο 19 

Αζήλα, γηα έιεγρν. Δθεί ζα ζπγθεληξψλνληαη ηα ηηκνιφγηα, ηα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ 

θαη ηα πξαθηηθά ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ππνγεγξακκέλα απφ 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηαβηβάδνληαη ζηε Γηεχζπλζε Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Δθηέιεζεο Γαπαλψλ γηα πιεξσκή. 

 

15. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο ζα έρεη ηζρχ ελφο έηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα 1 έηνο επηπιένλ κε ηελ ίδηα ακνηβή. 

16. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγείηαη  απφ   

ηε Γ/λζε Πηέγαζεο.  

17. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο,    

ε νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 82 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝΠΡΑΘΚΥΛ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ (2) 

 

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ ελ ζέκαηη παξνρή ππεξεζηψλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

25.040,00 € πιένλ ΦΞΑ θαη αλαιχεηαη σο εμήο:  

Α) Ξνζφ 7.520,00 € πιένλ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο 

Β) Ξνζφ 7.520,00 € πιένλ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο 

Γ) Ξνζφ 10.000,00 € πιένλ ΦΞΑ γηα επηζθεπή βιαβψλ πνπ νθείινληαη είηε ζε θπζηνινγηθή θζνξά 

είηε ζε θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δελ νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ε 

απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο 

απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ 

εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο. 

 

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ εηήζηαο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο πνζηαζκνχ Κέζεο 

Ράζεο (/Π-Κ.Ρ.) ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη αλάινγα κε ηελ ηζρχ 

ηνπ /Π έρεη σο εμήο: 

 

πνζηαζκνί κε Κ/Π ειαίνπ 

Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο /Π (KVA) Ξνζφ Ξξνυπνινγηζκνχ (€) πξν ΦΞΑ 

Έσο θαη 400 760,00 

401 - 700 840,00 

701 - 800 920,00 

πνζηαζκνί κε Κ/Π ξεηίλεο 

Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο /Π (KVA) Ξνζφ Ξξνυπνινγηζκνχ (€) πξν ΦΞΑ 

Έσο θαη 400 680,00 

401 - 700 760,00 

701 - 800 840,00 

 

 
Πχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ θνζηνιφγεζε, ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλά Θηίξην απνηππψλεηαη 
αλαιπηηθά ζηνλ θάησζη Ξίλαθα: 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Τ/ ΧΡΗΗ ΑΠΟ ΕΦΚΑ  

Α/Α Οδόσ/Περιοχή 
Ιςχφσ 
(KVA) 

Κατηγ. 
Ελαίου, 
Ρητίνησ 

ΕΣΗΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

πλζον ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΣΑΗ 1 
ΕΣΟΤ πλζον 

ΦΠΑ 

1 
Αγ. Κωνςταντίνου 16 - 

Ακινα 
400 Ε 760 760 

2 
Μενάνδρου 41-43, 

Ακινα 
400 Ε 760 760 

3 
 

Σατωβριάνδου 18 - 
Ακινα  

400 Ε 760 760 

4 
Ραπαδιαμαντοποφλου 

87-Ακινα 
400  680 680 

5 Κολοκοτρϊνθ 4 - Ακινα 400  680 680 

6 Σταδίου 29 - Ακινα 500  760 760 

7 Σταδίου 29 - Ακινα 500  760 760 

8 
 

Σταδίου 29 - Ακινα 630  760 760 

9 Θπείρου 38 - Ακινα 630  760 760 

10 Ακαδθμίασ 22 - Ακινα 800  840 840 

      ΤΝΟΛΟ  7.520 7.520  

 ΦΠΑ  1.804,80  1.804,80  

 ΤΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ  9.324,80  9.324,80 
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ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

          «ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΓΗΑΙΔΗΞΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ» (3) 

 

Α. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 

Α1. Θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

1) Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Θάζε ζπκκεηέρσλ, απαηηείηαη λα αζθεί επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ.  

2) Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

 Η. Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 έλαλ ηνπιάρηζηνλ Γηπισκαηνχρν Κεραληθφ (απφθνηην Α.Δ.Η.), κέινο ηνπ Ρ.Δ.Δ., 

πεληαεηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο απφ θηήζεσο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ή 

 έλαλ ηνπιάρηζηνλ Ξηπρηνχρν Κεραληθφ (απφθνηην Ρ.Δ.Η.), πεληαεηνχο ηνπιάρηζηνλ 

εκπεηξίαο απφ θηήζεσο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο. 

 

ΗΗ. Δπηπιένλ ν θάζε δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη λα δηαζέηεη θαη έλαλ ηνπιάρηζηνλ Δγθαηαζηάηε 

Ζιεθηξνιφγν. 

 

ΗΗΗ. Ν επηβιέπσλ Κεραληθφο θαη ν Ζιεθηξνιφγνο Δγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα απαζρνινχληαη 

κφληκα ζηελ επηρείξεζε, δειαδή λα είλαη ηδηνθηήηεο, εηαίξνη, κέηνρνη, ππάιιεινη θιπ ή κφληκνη 

ζπλεξγάηεο.  

 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα 

πξνζθνκίζεη: 

Η. θσηναληίγξαθα ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ θαζψο θαη ηεο άδεηαο αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο ηνπ επηβιέπνληνο Κεραληθνχ. Ζ εκπεηξία ηεθκεξηψλεηαη κφλν απφ ην ρξφλν 

απφθηεζεο ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

ΗΗ. Φσηναληίγξαθα ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα ηνλ Ζιεθηξνιφγν 

ΗΗΗ. Ζ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία, ήηνη πίλαθαο πξνζσπηθνχ ν νπνίνο λα έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο θαη ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ηεο ππνβνιήο ηνπ λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ν επηβιέπσλ Κεραληθφο ή ν Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο δελ απνηεινχλ 

κφληκν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο αιιά απνηεινχλ κφληκν ζπλεξγάηε απηήο, ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ζε θσηναληίγξαθν. 

 

3) Ξξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ελ ηζρχ, κε αληηθείκελν 

ην πξνο εθηέιεζε αληηθείκελν, δει. ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο Ππζηεκάησλ 

Αδηάιεηπηεο Ιεηηνπξγίαο (UPS).  

Ρν ISO 9001:2015, είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη αθνξά ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εηαηξεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ην 

παξερφκελν πξντφλ ή ππεξεζία. 
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Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλσηέξσ απαίηεζεο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ. 

 

Α2. Θάζε ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά», ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 

1599/1986, ζηελ νπνία: 

I. Λα δειψλεη φηη επηζθέθζεθε ηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη. 

II. Λα δειψλεη φηη αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε πιηθνχ πνπ ζα απαηηεζεί ζε 

φιν ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζπληήξεζεο. 

III.  Λα δειψλεη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα νπνία θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

IV. Λα δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, καηαίσζεο, αθχξσζεο ή δηαθνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Β. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

1. Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζεη ν εθάζηνηε ππνςήθηνο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ ζπληήξεζε, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Ρα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο (φπσο αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή) ηα 

νπνία αλαιψζηκα πιηθά νθείιεη ν Αλάδνρνο λα αληηθαζηζηά ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαζψο 

θαη ε αληίζηνηρε εξγαζία αληηθαηάζηαζεο ησλ αλαισζίκσλ. 

 Ρα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Ρν θφζηνο παληφο είδνπο εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Ρα έμνδα κεηαθνξψλ. 

 Ζ ακνηβή ηνπ ζπλεξγείνπ. 

 Νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί. 

 Όιεο νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο. 

 

2. Ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε θάζε φξγαλν, ζπζθεπή, 

εξγαιείν θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηηο δνθηκέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ επηζθεπή θαη ξχζκηζε απηψλ. 

 

3. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, 

αιιά φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζπληζηψληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε 

κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

4. Ζ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ζε εξγάζηκεο ή κε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ αξγηψλ) εκέξεο θαη ψξεο ρσξίο φκσο λα παξαθσιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ. 
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Ν αλάδνρνο ηνπιάρηζηνλ 5 κέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηε Γ/λζε Πηέγαζεο. 

 

5. Κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ν νπνίνο 

ζα νξηζηεί απφ ηελ Γ/λζε ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ, ζα ηεξείηαη θάθεινο κε ηα 

δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ, ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζεο ηεο 

επίζθεςεο ζπληήξεζεο θαη ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο πεξεζίαο. 

Ππγθεθξηκέλα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο ηνπ ν Αλάδνρνο, ζα αλαγξάθεη ζην 

δειηίν ζπληήξεζεο αλαιπηηθά φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε. Πηα δειηία 

ζπληήξεζεο ζα αλαγξάθνληαη επίζεο θαη νπνηεζδήπνηε βιάβεο, επηζθεπέο θαη παξαηεξήζεηο 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαιχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πηελ 

πεξίπησζε βιαβψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη πάληα λα ελεκεξψλεη θαη πξνθνξηθά ηελ Γ/λζε 

ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ. 

Δπηπιένλ, ζηα δειηία ζπληήξεζεο ν Αλάδνρνο ζα αλαγξάθεη θαη ηηο βαζηθφηεξεο ελδείμεηο-

κεηξήζεηο ζηνηρείσλ ηεο εγθ/ζεο. 

Ρα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιφηππα, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

ηερληθφ ηνπ Αλαδφρνπ, απφ ηνλ επηβιέπνληα ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαζψο θαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ εθ κέξνπο 

ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ. Έλα εθ ησλ δχν δειηίσλ ζα παξακέλεη ζην θηίξην, ζε θάθειν 

πνπ ζα θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ ππεχζπλνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαη 

έλα ζα δηαβηβάδεηαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, γηα έιεγρν. 

 

6. Πε πεξίπησζε βιάβεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, θαη ζε 

δηάζηεκα 1 έσο 4 σξψλ κεηά απφ ηειεθσληθή ή γξαπηή εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο 

ηνπ θηηξίνπ ή ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο, φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο, εξγάζηκεο ή κε, ζπκπ/λσλ θαη 

ησλ αξγηψλ, λα επηιεθζεί ηνπ πξνβιήκαηνο (λα πξνζέιζεη ζην θηίξην, λα εληνπίζεη θαη λα 

αλαθέξεη ηελ βιάβε). 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα απιή βιάβε, ρσξίο απαίηεζε αληαιιαθηηθψλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

ηελ απνθαηαζηήζεη άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη είηε ζε θπζηνινγηθή θζνξά είηε ζε θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη δελ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ε απνθαηάζηαζή ηεο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο ηνπ 

θηηξίνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Πε θάζε πεξίπησζε αλ ε πεξεζία θξίλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπληεξεηή πνπ αθνξά 

ηελ επηζθεπή εθηφο ινγηθψλ νηθνλνκηθψλ ή ρξνληθψλ πιαηζίσλ, δχλαηαη λα 

αλαζέζεη ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ζε άιιν ζπλεξγείν πνπ ζα θαηαζέζεη 

ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 

Γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη 

άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο ή εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη ε Γ/λζε 

Πηέγαζεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηφζν γηα ηα πιηθά-αληαιιαθηηθά φζν θαη γηα ηελ 

εξγαζία. Πηελ έλλνηα ηεο πιεκκεινχο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κε έγθαηξε θαη 

έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηεο πεξεζίαο γηα επηζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνβιέπεη ζηε θαιή ηνπο ιεηηνπξγία, αιιά είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ λα πξνβιέπνληαη θαη λα πξνιακβάλνληαη ηπρφλ βιάβεο ή δεκηέο. 

Πηα αληαιιαθηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο, δειαδή 

φζα ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ηα νπνία ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

αληηθαζηζηά ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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7. Πε πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηαζηεί βιάβε απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο (ζεηζκφο, πιεκκχξα, 

ππξθαγηά, δνιηνθζνξά θ.ι.π.) ε απνθαηάζηαζή ηνπο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

 

8. Ν Αλάδνρνο δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ αλσηέξα βία, 

απεξγία ή άιια απξφβιεπηα γεγνλφηα. 

 

9. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά (ΔΙ.Ν.Ρ. ή άιινπ επξσπατθνχ θνξέα) θαη ζα 

θέξνπλ ηηο ζεκάλζεηο CE ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο. 

 

10. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

Λα ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο γηα ηελ εξγαζία, ηηο ακνηβέο θαη ηα σξάξηα εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

Λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

θαη ζε θάζε ηξίην. 

Λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Λα απνθαηαζηήζεη θάζε είδνπο δεκηά ή βιάβε, πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο 

θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο, ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ κέρξη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

11. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο θαζαξφηεηαο ησλ 

ρψξσλ. Ρα πιηθά ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη ζα απνκαθξχλνληαη άκεζα. 

 

12. Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηα θάζε 

θχζεσο δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο. 

Ζ παξαβίαζε ηεο άλσ απαγφξεπζεο ζπλεπάγεηαη απφ κφλε ηεο θαη απηνηειψο ιφγν 

θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο. 

Θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ηέηνηα εθρψξεζε, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο 

πεξεζίαο, πνπ ρνξεγείηαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έγθξηζε απηή. 

 

13. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα ηηκνιφγηα, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε επηηξνπή παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν θαη δηαπηζηψζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο Όξνπο ηεο Πχκβαζεο. 

Θάζε ηκεκαηηθή παξαιαβή ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηεο ζπληήξεζεο 

κέζσ ζχληαμεο πξαθηηθνχ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο. 

Πε θάζε ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

- ην ζέκα ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

- ε δηεχζπλζε ηνπ θηηξίνπ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν. 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 2 ηζφπνζεο δφζεηο ζην 100% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί (κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο αληίζηνηρα 
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απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο). Νη ηκεκαηηθέο παξαιαβέο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δφζεσλ. 

Ζ ηειεπηαία πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, εθφζνλ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ζηελ 

Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ, θαη κία πεχζπλε Γήισζε θαιήο ζπληήξεζεο γηα ην 

UPS πνπ ζπληεξεί, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεη θαη ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ UPS, (φπσο ε Ηζρχο ηνπ UPS, ν Ρχπνο ηνπ UPS, νη Αξηζκνί Πεηξάο-Serial 

Numbers θ.ι.π.), θαζψο θαη πξνβιήκαηα πνπ έηπραλ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

Ρα ηηκνιφγηα ζα θαηαηίζεληαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο, Ρκήκα Ππληήξεζεο, Ηππνθξάηνπο 19 

Αζήλα, γηα έιεγρν. Δθεί ζα ζπγθεληξψλνληαη ηα ηηκνιφγηα, ηα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ 

θαη ηα πξαθηηθά ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ππνγεγξακκέλα απφ 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηαβηβάδνληαη ζηε Γηεχζπλζε Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Δθηέιεζεο Γαπαλψλ γηα πιεξσκή. 

 

14. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο ζα έρεη ηζρχ ελφο έηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα 1 έηνο επηπιένλ κε ηελ ίδηα ακνηβή. 

15. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγείηαη  απφ 

ηε Γ/λζε Πηέγαζεο.  

16. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, 

ε νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ  

ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΓΗΑΙΔΗΞΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ (3) 

 

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ ελ ζέκαηη παξνρή ππεξεζηψλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

11.600,00 € πιένλ ΦΞΑ θαη αλαιχεηαη σο εμήο:  

Α) Ξνζφ 3.800,00 € πιένλ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο 

Β) Ξνζφ 3.800,00 € πιένλ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο 

Γ) Ξνζφ 4.000,00 € πιένλ ΦΞΑ γηα επηζθεπή βιαβψλ πνπ νθείινληαη είηε ζε θπζηνινγηθή θζνξά 

είηε ζε θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δελ νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ε 

απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο 

απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ 

εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο. 

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ εηήζηαο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο Ππζηεκάησλ 

Αδηάιεηπηεο Ιεηηνπξγίαο (UPS) ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη 

αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ UPS έρεη σο εμήο: 
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                             Κεληαίεο επηζεσξήζεηο UPS θαη κία εηήζηα ζπληήξεζε 

(Ππλνιηθά 12 επηζθέςεηο ην ρξφλν)  

Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο UPS (KVA) Ξνζφ Ξξνυπνινγηζκνχ (€) πξν ΦΞΑ 

10-20 400,00 

21-70 600,00 

> 70 800,00 

 

Πχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ θνζηνιφγεζε, ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλά Θηίξην απνηππψλεηαη 
αλαιπηηθά ζηνλ θάησζη Ξίλαθα: 

  

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ 

UPS ΣΟΖΠΖ ΑΞΝ ΔΦΘΑ  

Α/Α Νδφο/Ξεξηνρή 
Ηζρχο 
(KVA) 

Ρχπνο UPS     
ΔΡΖΠΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 
πιένλ ΦΞΑ 

ΞΑΟΑΡΑΠΖ 1 
ΔΡΝΠ 

πιένλ ΦΞΑ 

1 
Ξαπαδηακαληνπνχινπ 

87-Αζήλα 
120 

RIELLO 12ΚΟ 120 
S/N 

ML35UPI80580001  
800 800 

2 
Ξαπαδηακαληνπνχινπ 

87-Αζήλα 
120 RIELLO 12ΚΟ120   800 800 

3 
 

Αθαδεκίαο 22 - Αζήλα 
60 DIGYS evo 600 600 

4 Καθεδνλίαο 8 - Αζήλα 30 
TWIN 30/33 κε 
S/N B232195 

600 600 

5 
Ι. Θεθηζηάο 178 - 

Σαιάλδξη 
20 Tescom DS 320 SH 400 400 

 6 Ξαηεζίσλ 54 - Αζήλα 30 
Power ware 9355 
Eaton Power ware 

600 600 

      ΠΛΝΙΝ  3.800 3.800 

 ΦΞΑ  912,00  912,00  

 ΠΛΝΙΑ ΚΔ ΦΞΑ  4.712,00  4.712,00 

 

    A: Κεληαίεο επηζεσξήζεηο UPS θαη κία εηήζηα ζπληήξεζε (Ππλνιηθά 12 επηζθέςεηο ην ρξφλν) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ – Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο  

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

«ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΑ ΕΔΓΖ» (1) 

 

ΓΔΛΗΘΑ 

Ρα Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεχγε (Ζ/Ε) ή αιιηψο Γελλήηξηεο, ιεηηνπξγνχλ σο ιχζε εθεδξείαο γηα 

πεξηπηψζεηο απψιεηαο ειεθηξηθήο ηζρχνο πνπ πξνθαινχληαη ζην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ., ψζηε φζα 

θνξηία θαη εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αδηάιεηπηα, λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ιακβάλνληαο ηελ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ηζρχ. 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ 

(Ζ/Ε), απαηηείηαη ε εηήζηα ζπληήξεζή ηνπο θαζψο θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε απηψλ, απφ 

εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ζπληήξεζεο. 

Κε ηνλ φξν «ζπληήξεζε», λνείηαη ε επηζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κία θνξά ην κήλα. 

Νη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πεξηγξάθνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, 

αιιά φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζπληζηψληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε κεραλήκαηνο 

ή ζπζθεπήο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. 

Νη εηήζηεο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη παξαθάησ ζα πξνεγεζνχλ ησλ κεληαίσλ εξγαζηψλ. 

 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 

Ρα εθεδξηθά Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεχγε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα απνηεινχληαη απφ ηα παξαθάησ 

θχξηα κέξε: 

 Ξεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Κνλνθαζηθή ή ηξηθαζηθή γελλήηξηα ζπδεπγκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα ζε θνηλή βάζε. 

 Ζιεθηξηθφ πίλαθα κεηαγσγήο θαη ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαηάμεηο, φξγαλα θαη 

ζπζθεπέο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη πξνζηαζία ησλ Ζ/Ε. 

Έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηα ηξία κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην Ζ/Ε ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ πξφθεηηαη γηα ηελ εηήζηα 

ζπληήξεζε ή ηελ κεληαία επηζεψξεζε. 

Ρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο / επηζεψξεζεο είλαη: 

 Φίιηξα. 

 Ιάδηα, αιιαγή ιαδηψλ, ζπκπιεξψζεηο. 

 Αληηςπθηηθά πγξά. 

 γξά Κπαηαξηψλ. 

 Ιηπαληηθά 

 Θαζαξηζηηθά 
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ΚΖΛΗΑΗΝΠ / ΡΟΗΚΖΛΗΑΗΝΠ ΞΔΟΗΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ (ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ) Ζ/Ε 

Θαηά ηελ κεληαία/ηξηκεληαία επηζεψξεζε γίλεηαη έλαο γεληθφο έιεγρνο ηνπ Ζ/Ε θαη ησλ 

παξειθφκελσλ. Αλαιπηηθά εμεηάδνληαο ζαλ ζχλνιν ην Ζ/Ε, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Έιεγρνο αεξηζκνχ κεραλνζηαζίνπ Ζ/Ε. 

 Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθψλ Ζ/Ε. 

 Έιεγρνο ερνκνλσηηθνχ θαιχκκαηνο. 

 Δθθίλεζε θαη ιεηηνπξγία Ζ/Ε γηα 10 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ. 

 Έιεγρνο γεηψζεσλ. 

 Θαηαγξαθή σξψλ ιεηηνπξγίαο. 

 

Νη εξγαζίεο αλά ππνζχζηεκα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη παξαζέηνληαη παξαθάησ. 

 

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟΑΠ 

 Έιεγρνο δεμακελήο πεηξειαίνπ, επάξθεηαο θαπζίκνπ θαη αεξηζκνχ απηήο. 

 Έιεγρνο παξνρήο πεηξειαίνπ θαη θαζαξηζκφο πξνθίιηξνπ. 

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο πεηξειαίνπ θαη θνιάξσλ. 

 Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ θαη νξγάλνπ πηέζεσο. 

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο ιαδηνχ θαη θνιάξσλ. 

 Έιεγρνο ςπγείνπ θαη ζηάζκεο λεξνχ ςχμεσο. 

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο λεξνχ θαη θνιάξσλ. 

 Έιεγρνο νξγάλνπ ζεξκνθξαζίαο λεξνχ. 

 Έιεγρνο ηκάλησλ πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Έιεγρνο αληηζηάζεσο πξνζεξκάλζεσο. 

 Έιεγρνο αθξνδεθηψλ θαη ησλ πγξψλ ησλ κπαηαξηψλ. 

 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο κπαηαξηψλ. 

 Έιεγρνο ειεθηξηθψλ νξγάλσλ ελδείμεσο πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο αεξηζκνχ θαη θνιάξσλ. 

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ ζηξνθψλ. 

 

ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο αεξηζκνχ γελλήηξηαο. 

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ ηάζεσλ εμφδνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ Ζ/Ε 

 Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαη θαισδηψζεσλ πίλαθα. 

 Έιεγρνο ειεθηξηθψλ νξγάλσλ θαη ιπρληψλ πίλαθα. 

 Γνθηκή απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε γηα ηελ ζσζηή καλδάισζε ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο. 

 

ΔΡΖΠΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ Ζ/Ε 

Νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ησλ Ζ/Ε ζα 

πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ 

κεληαίν έιεγρν θαη επηπιένλ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 
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ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟΑΠ 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ πεηξειαίνπ, λεξνχ, ιαδηνχ, αέξνο. 

 Αληηθαηάζηαζε ιαδηνχ πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Έιεγρνο θαισδηψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ. 

 Έιεγρνο αληιίαο, κίδαο δπλακφ θαη καγλήηε πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Έιεγρνο εμάηκηζεο θαη αληηθξαδαζκηθψλ βάζεσλ Ζ/Ε. 

 Γεληθή ιίπαλζε θαη θαζαξηζκφο. 

 

ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ  

 Έιεγρνο ειεθηξνληθήο δηέγεξζεο. 

 Γεληθή ιίπαλζε θαη θαζαξηζκφο. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ Ζ/Ε 

 Πχζθημε ησλ ζπλδέζεσλ θαη θαισδίσλ ηνπ πίλαθα. 

 Ξιήξεο έιεγρνο απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε θαη κε ηα θνξηία αλάγθεο (ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ πεξεζηψλ). 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο πίλαθα. 

 

Δλδερνκέλσο θάπνηεο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή λα κελ 

αθνξνχλ θάπνηνπο απφ ηνπο ηχπνπο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ Ζ/Ε (π.ρ. αλνηρηνχ- θιεηζηνχ ηχπνπ). Πε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα Ζ/Ε νη ελ ιφγσ εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ Ζ/Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 93 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

«ΞΝΠΡΑΘΚΝΗ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ» (2) 

 

ΓΔΛΗΘΑ 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ζέκαηη εγθαηεζηεκέλσλ πνζηαζκψλ Κέζεο 

Ράζεο (/Π-Κ.Ρ.), απαηηείηαη ε εηήζηα ζπληήξεζή ηνπ θαζψο θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε απηνχ, απφ 

εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ζπληήξεζεο. 

Κε ηνλ φξν «ζπληήξεζε», λνείηαη ε αλά εμάκελν επηζεψξεζε κε ηνλ Κ/Π (Κεηαζρεκαηηζηή) ππφ 

ηάζε θαη ε εηήζηα ζπληήξεζε κε ηνλ Κ/Π εθηφο ηάζεο. 

 Νη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πεξηγξάθνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, 

αιιά φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζπληζηψληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε κεραλήκαηνο 

ή ζπζθεπήο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Νη εξγαζίεο επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ απνηεινχλ ηνλ 

ππνζηαζκφ, ήηνη:  

 Σψξνο εγθαηάζηαζεο Κεηαζρεκαηηζηή. 

 Σψξνο εγθαηάζηαζεο Ξεδίσλ Κέζεο Ράζεο. 

 Σψξνο εγθαηάζηαζεο Γεληθψλ Ξεδίσλ Σακειήο Ράζεο θαη Κνλάδαο Αληηζηάζκηζεο. 

 Σψξνο πεδίσλ ΓΔΖ. 

 

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ 

Ζ επηζεψξεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηνπο ηξεηο ρψξνπο απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη ν θάζε 

/Π (πνζηαζκφο), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Νη γεληθνί έιεγρνη πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε επίζθεςε είλαη: 

 Νπηηθφο έιεγρνο κεηαζρεκαηηζηψλ, Ξεδίσλ Κ.Ρ (Κέζεο Ράζεο) θαη Σ.Ρ. (Σακειήο Ράζεο). 

 Νπηηθφο έιεγρνο θαισδίσλ ηζρχνο θαη βνεζεηηθήο ηάζεο. 

 Νπηηθφο έιεγρνο ζπζηήκαηνο βνεζεηηθήο ηάζεο. 

 Ξαξαθνινχζεζε ελδείμεσλ ησλ νξγάλσλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Ππγθξηηηθφο νπηηθφο έιεγρνο ξπζκίζεσλ δηαθνπηψλ. 

 Νπηηθφο θαη ζπγθξηηηθφο έιεγρνο ζπζηεκάησλ αληηζηάζκηζεο. 

 Αθνπζηηθφο έιεγρνο. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο θαη ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ – ςχμεο ησλ ρψξσλ ηνπ /Π. 

 Έιεγρνο θσηηζκνχ, θσηηζηηθψλ αζθαιείαο, ππξαζθαιείαο, πηλαθίδσλ-ζήκαλζεο, 

πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ αζθαινχο ρεηξηζκνχ (ηάπεηαο, γάληηα). 

 Πχληαμε έθζεζεο ειέγρνπ θαη θνηλνπνίεζε απηήο ζηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ή ζηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο αθχγξαλζεο ηνπ ρψξνπ πεδίσλ ηεο ΓΔΖ. 
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ΔΡΖΠΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

Νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ησλ /Π-Κ.Ρ. 

(πνζηαζκψλ Κέζεο Ράζεο), ζα πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ εμακεληαίν έιεγρν θαη επηπιένλ ηηο παξαθάησ 

εξγαζίεο: 

 

ΣΥΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΔΓΗΥΛ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ 

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο κνλσηήξσλ ησλ κπαξψλ, δηαθνπηψλ, απνδεπθηψλ, 

κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο θαη ηάζεσο, αθξνθηβσηίσλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο. 

 Έιεγρνο θαη ζχζθημε θνριηψλ ζε κπάξεο, δηαθφπηεο θαη θαιψδηα. 

 Ππληήξεζε θηλεηψλ κεξψλ, ρεηξηζηεξίσλ, απνδεπθηψλ θαη απηνκάησλ δηαθνπηψλ. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε πελίσλ trip ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ. 

 Έιεγρνο γεηψζεσλ (πεξηκεηξηθήο ρψξνπ, κεηαιιηθψλ κεξψλ, Ξεδίσλ). 

 Έιεγρνο θαη ρεηξηζκφο ησλ απνδεπθηψλ ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ. 

 Έιεγρνο κεραληθψλ καλδαιψζεσλ απνδεπθηψλ, απηνκάησλ δηαθνπηψλ, γεησηψλ. 

 Έιεγρνο κνλσηήξσλ, αθξνθηβσηίσλ γηα ηπρφλ θαηαπφλεζε θαη αιινίσζε ηεο κνλσηηθήο 

ηνπο ηθαλφηεηαο. 

 Έιεγρνο βνεζεηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο (εάλ ππάξρεη). 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε επαθψλ ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ γηα ηπρφλ θαηαπφλεζή ηνπο θαη 

αιινίσζε ηεο κνλσηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε SF6, ζηνπο δηαθφπηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ειαίνπ ζηνπο δηαθφπηεο «πησρνχ ειαίνπ», (εθφζνλ νη δηαθφπηεο 

είλαη ειαηνδηαθφπηεο). 

 Δπηβεβαίσζε απφθξηζεο ηνπ απηνκάηνπ δηαθφπηε ζηηο εληνιέο ηνπ ειεθηξνλφκνπ 

(πξνζνκνίσζε ζθάικαηνο ζηηο πεξηνρέο ξπζκίζεσο ησλ Ζ/Λ). 

 Έιεγρνο πηψζεσο ησλ αζθαιεηναπνδεπθηψλ, απφ ηελ δηάηαμε ηήμεσο ησλ αζθαιεηψλ. 

 Έιεγρνο ησλ ειεθηξνλφκσλ δεπηεξνγελνχο πξνζηαζίαο. 

 Έιεγρνο πηψζεσο ησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο, απφ ζεξκφκεηξν ή άιιε δηάηαμε 

αιιεινκαλδάισζεο φπνπ ππάξρεη. 

 Έιεγρνο ησλ Κ/Π ηάζεσο & εληάζεσο. 

 Νπηηθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (φπνπ ππάξρνπλ). 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο νλνκαζηηθήο έληαζεο αζθαιεηψλ. 

 Κέηξεζε αληηζηάζεσο κνλψζεσο εμνπιηζκνχ. 

 Έιεγρνο έδξαζεο Ξεδίσλ. 

 Θαζαξηζκφο ησλ Ξεδίσλ θαη ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο. 
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ΣΥΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΡΖ ΜΖΟΝ ΡΞΝ 

 Έιεγρνο ξεηίλεο Κ/Π θαη καγλεηηθνχ ππξήλα. 

 Ππληήξεζε κνλσηήξσλ ησλ κπαξψλ – δπγψλ, αθξνθηβσηίσλ ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ Κ/Π. 

 Έιεγρνη γεηψζεσλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 

 Έιεγρνη γεηψζεσλ νπδεηέξνπ θφκβνπ. 

 Έιεγρνη ησλ θνριηψλ ζπζθίμεσο δπγψλ – κπαξψλ – θαισδίσλ Κ.Ρ & Σ.Ρ. 

 Έιεγρνη θαισδίσλ. 

 Έιεγρνο ζηεξίμεσο θαισδίσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεσο. 

 Ππληήξεζε – δνθηκέο πξνζηαζηψλ Κ/Π. 

 Έιεγρνο κεηξεηηθήο δηάηαμεο αηζζεηεξίσλ ζεξκνθξαζίαο Κ/Π. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ελεξγνπνίεζεο trip – alarm δηαθνπηψλ ησλ Κ/Π. 

 Κέηξεζε αληίζηαζεο κνλψζεσο εμνπιηζκνχ Κ.Ρ. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ζρέζεο Κ/Π. 

 Έιεγρνο ζπζηνηρίαο ππθλσηψλ ηνπηθήο αληηζηάζκηζεο, εάλ ππάξρνπλ. 

 Έιεγρνο έδξαζεο Κ/Π. 

 Θαζαξηζκφο εζσηεξηθνχ πελίσλ Κ/Π. 

 Δμσηεξηθφο θαζαξηζκφο ηνπ Κ/Π θαη ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 

ΣΥΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΡΖ ΔΙΑΗΝ 

Θαηά ηελ ζπληήξεζε ησλ Κ/Π ειαίνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαπάλσ έιεγρνη θαη 

επηπιένλ: 

 Ιήςε δείγκαηνο ιαδηνχ γηα θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο θαη κέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

(δηειεθηξηθή αληνρή, επηθαλεηαθή ηάζε, έιεγρνο ησλ δηαιπκέλσλ αεξίσλ, ζπληειεζηήο 

ηζρχνο, βαζκφο εμνπδεηέξσζεο, επηβξαδπληέο νμείδσζεο, ιχζε θνπξαλίσλ, ρξψκα, 

πνζφηεηα πγξαζίαο, αησξήκαηα). Νξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο δηεμάγνληαη 

επηηφπνπ ελψ άιιεο απαηηείηαη λα δηεμαρζνχλ εξγαζηεξηαθά. 

 Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ (θαη ελδερφκελε ζπκπιήξσζε κέρξη ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηάο ηνπο), έιεγρνο γηα δηαξξνέο. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο ηνπ Κ/Π θαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

πγξνζθνπηθψλ θξπζηάιισλ (silica gel) ηνπ αθπγξαληήξα. 

 Γνθηκή ζεηξήλαο ζπλαγεξκνχ θαη έιεγρνο δηαθνπήο απφ ζεξκφκεηξν θαη ζπζθεπή Buchholz. 

 Αλαγέλλεζε ιαδηνχ εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην θαη έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ 

επηβιέπνληα κεραληθφ. 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο θειχθνπο Κ/Π. 

 Έιεγρνο ειαηνιεθάλεο γηα ηπρφλ δηαξξνέο. 
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 Κέηξεζε ηεο κφλσζεο θαη ηεο σκηθήο αληίζηαζεο ησλ ηπιηγκάησλ. 

 Έιεγρνο έδξαζεο Κ/Π. 

 

ΣΥΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΔΛΗΘΥΛ ΞΔΓΗΥΛ ΣΑΚΖΙΖΠ ΡΑΠΖΠ ΘΑΗ ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΑΛΡΗΠΡΑΘΚΗΠΖΠ 

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο κνλσηήξσλ ησλ κπαξψλ, δηαθνπηψλ θαη αζθαιεηψλ 

 Έιεγρνο ζχζθημεο θνριηψλ ησλ κπαξψλ, δηαθνπηψλ θαη θαισδίσλ. 

 Νπηηθφο έιεγρνο ησλ αθξνδεθηψλ ησλ θαισδίσλ απφ αιιαγή ρξψκαηνο. 

 Ππληήξεζε ησλ θηλεηψλ κεξψλ ζηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηψλ κεξψλ ησλ ρεηξηζηεξίσλ ζηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο, 

απνδεχθηεο απηνκάησλ δηαθνπηψλ. 

 Νπηηθφο έιεγρνο ησλ επαθψλ ζηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο. 

 Έιεγρνο γεηψζεσλ κεηαιιηθψλ κεξψλ Ξεδίνπ θαη νπδεηέξνπ θφκβνπ. 

 Κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο νπδεηέξνπ θφκβνπ ησλ Κ/Π. 

 Νπηηθφο έιεγρνο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο, θαζψο θαη ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 

(ακπεξφκεηξα, βνιηφκεηξα, φξγαλα cosθ, θηινβαξφκεηξα, κεηξεηψλ, ελδεηθηηθψλ 

ιπρληψλ). 

 Έιεγρνο ππθλσηψλ, ζχζθημεο ππθλσηψλ, νπηηθφο έιεγρνο επαθψλ, αζθαιεηψλ, ζπληήξεζε 

κνλάδσλ αληηζηάζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο, κέηξεζε ζπκκεηξηθήο θφξηηζεο ηεο ζπζηνηρίαο 

ππθλσηψλ. 

 Έιεγρνο καλδαιψζεσο ρεηξηζκψλ ησλ δηαθνπηψλ εηζφδνπ απφ Κ/Π. 

 Έιεγρνο έδξαζεο Ξεδίσλ. 

 Θαζαξηζκφο ησλ Ξεδίσλ θαη ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΣΥΟΝ ΞΔΓΗΥΛ ΓΔΖ 

 Ππληήξεζε ηεο ζπζθεπήο αθχγξαλζεο ηνπ ρψξνπ πεδίσλ ηεο ΓΔΖ. 

 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

Νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εηήζηα ζπληήξεζε ζα πξνεγεζνχλ ησλ εξγαζηψλ 

ηεο εμακεληαίαο επηζεψξεζεο θαη ζα γίλνπλ ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ δελ ζα δηαζαιεπηεί 

ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ. 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 97 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

«ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΓΗΑΙΔΗΞΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ - UPS» (3) 

  

ΓΔΛΗΘΑ 

Ρα UPS ιεηηνπξγνχλ αδηάιεηπηα επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο. 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ UPS απαηηείηαη ε 

ζπληήξεζή ηνπο κία θνξά ην κήλα, απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ζπληήξεζεο. 

Νη απαηηνχκελεο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πεξηγξάθνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο 

Πχκβαζεο. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρερληθή 

Ξεξηγξαθή, αιιά φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζπληζηψληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε 

κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. 

 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 

1) Δπηζεψξεζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ ιεηηνπξγεί θάζε UPS. 

2) Θαζαξηζκφο εζσηεξηθά & εμσηεξηθά θάζε UPS. 

3) Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαη θαισδηψζεσλ. 

4) Έιεγρνο θαη κέηξεζε ησλ: ηάζεσλ εηζφδνπ-εμφδνπ, θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ, ζπρλφηεηαο 
εηζφδνπ-εμφδνπ, ξεπκάησλ εηζφδνπ-εμφδνπ θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ. 

5)Ξξνζνκνίσζε δηαθνπήο ηάζεο δηθηχνπ θαη έιεγρνο ηάζεσλ εηζφδνπ-εμφδνπ εθθφξηηζεο 
ζπζζσξεπηψλ, ζπρλφηεηαο εηζφδνπ-εμφδνπ, ξεπκάησλ εηζφδνπ-εμφδνπ εθθφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ. 

6) Ξξνζνκνίσζε ππεξθφξηηζεο ζηελ έμνδν, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο Β PASS. 

7) Δπηβεβαίσζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκηζηήξσλ. 

8) Δπηβεβαίσζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαλδίζηνξο. 

9) Έιεγρνο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ θαη εθηχπσζε αξρείνπ θαηαγξαθψλ φπνπ ππάξρεη ζχλδεζε κε 
PC. 

10) Έιεγρνο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο UPS, 
έιεγρνο κεηαγσγήο, έιεγρνο ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο αλά θάζε ζηελ παξνρή, έιεγρνο γεληθήο 
ιεηηνπξγίαο (ζφξπβνο, απφδνζε θιπ). 

11) Ππκπιήξσζε θχιινπ ζπληήξεζεο θαη ηήξεζε αξρείνπ. 

12) Δλεκέξσζε ηνπ ρξήζηε γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα. 

13) Ξξνηάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ UPS κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λζε Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 
Ξιεξνθνξηθήο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗI – ΔΔΔΠ  

Απφ ηηο 2-5-2019, νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζπληάζζνπλ ην ΔΔΔΠ κε ηε ρξήζε ηεο λέαο ειεθηξνληθήο 
ππεξεζίαο Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), πνπ πξνζθέξεη ηε 
δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πχκβαζεο 
(ΔΔΔΠ). Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε είλαη δηαζέζηκε ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 
«www.promitheus.gov.gr». Ρν πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ, είηε ελζσκαηψλεηαη ζην θείκελν ηεο 
δηαθήξπμεο, είηε, σο αξρείν PDF, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, αλαξηάηαη μερσξηζηά σο 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Tν αξρείν XML αλαξηάηαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔΠ ηε ζρεηηθή απάληεζή ηνπο. 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV – Άιιεο Γειψζεηο  

 
Ξεξηερφκελν πεχζπλεο-σλ Γήισζεο-Γειψζεσλ  

πνπ πξνζθνκίδνληαη σο Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο120 
 
 
Γειψλσ ππεχζπλα φηη: 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.2. δηαθήξπμεο: 

Γελ έρεη θξηζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε πνπ έρνπλ θαηαζηεί ηειεζίδηθεο θαη κε 

δεζκεπηηθή ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

επηρείξεζε καο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία φηη έρσ/έρνπκε αζεηήζεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο121,122.  

Ή 

Έρεη θξηζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε πνπ δελ έρνπλ θαηαζηεί ηειεζίδηθεο θαη κε 

δεζκεπηηθή ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

επηρείξεζε καο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, φηη έρσ/έρνπκε αζεηήζεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αιιά ηα ζπγθεθξηκέλα πνζά είλαη εμαηξεηηθά 

κηθξά. [αλαγξάθνληαη ηα πνζά] 

Ή 

Έρεη θξηζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε πνπ έρνπλ θαηαζηεί ηειεζίδηθεο θαη κε δεζκεπηηθή 

ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε καο 

ή ηελ εζληθή λνκνζεζία φηη έρσ/έρνπκε αζεηήζεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 

ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αιιά ελεκεξψζεθα/ελεκεξσζήθακε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ 

πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρα/είρακε ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψζνπκε 

ηηο ππνρξεψζεηο καο ή λα πξνβνχκε ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο/ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. [αλαγξάθεηαη ην πνζφ θαη 

ε εκεξνκελία ελεκέξσζεο] 

                                                           
120

 Αφορά ςτθν περίπτωςθ που δεν προβλζπεται θ ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ και δεν είναι υποχρεωτικι θ ζνορκθ βεβαίωςθ κατά 
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

121 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, θ παροφςα διλωςθ αφορά ωσ προσ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
122 Οι υποχρεϊςεισ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ 

ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Επίςθσ, όταν οι υποχρεϊςεισ ζχουν εκπλθρωκεί με τθν 
καταβολι των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγι ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 
ςτο μζτρο που τθροφνται οι όροι του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. α Γηαθήξπμεο 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ δελ έρσ/νπκε αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο καο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην ειιεληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο 

Α ηνπ λ. 4412/2016: 

 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. β Γηαθήξπμεο123 

Έρσ/έρνπκε ππαρζεί ζε πξνπησρεπηηθή ή πησρεπηηθή δηαδηθαζία αιιά είκαη/είκαζηε ζε ζέζε λα 

εθηειέζσ/νπκε ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κνπ/καο [αλαγξάθνληαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία]  

Ηδίσο ζηελ πεξίπησζε εμπγίαλζεο: 

Έρσ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο [αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο 

δηθαζηηθήο απφθαζεο] θαη ηεξψ/ηεξνχκε ηνπο φξνπο απηήο.  

 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. γ Γηαθήξπμεο124 

Γελ έρσ/έρνπκε ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Ή 

Ρπγράλεη ζηε πεξίπησζή κνπ εθαξκνγήο ε πεξίπησζε β. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 

3959/2011 (Α΄ 93), θαη δελ έρσ ππνπέζεη ζε επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο. 

 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. δ Γηαθήξπμεο125 

Γελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ κνπ/καο θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, 

νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ), νη νπνίεο λα κνπ/καο είλαη γλσζηέο κέρξη 

θαη ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, κε :  

α) κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ησλ 

απνθαηλφκελσλ ή/θαη γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ή/θαη  

β) κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ή άιισλ νξγάλσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή/θαη 

γ) ηνπο ζπδχγνπο θαη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαη’ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, 

εθ πιαγίνπ δε έσο θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ ησλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄, 

ηα νπνία: 

αα) εκπιέθνληαη ζηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο ή/θαη 

ββ) κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζή ηεο 

Ή 

Έρνπλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή κνπ/καο νη εμήο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

εθιεθζνχλ σο θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

                                                           
123

 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ 

124
 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ 
125

 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ 
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4412/2016 …….[αλαγξάθνληαη κε αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε 

θαηαζηάζεηο ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ] 

 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. ε Γηαθήξπμεο126 

Γελ έρσ/έρνπκε παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή δελ έρσ/έρνπκε κε άιιν ηξφπν 

εκπιαθεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα 

ηηο ζπλδεδεκέλεο κε εκέλα επηρεηξήζεηο. 

 Ή 

Έρσ/έρνπκε ζπκκεηάζρεη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο κε ηελ εμήο ηδηφηεηα…. 

 [αλαγξάθνληαη κε αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ 

ηξφπν πξφηεξεο ζπκκεηνρήο]  

 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. ζη Γηαθήξπμεο127 

Γελ έρσ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο.  

 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. δ Γηαθήξπμεο128 

Γελ έρσ/έρνπκε θξηζεί έλνρνο-νη εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, θαη δελ έρσ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. ε Γηαθήξπμεο129 

Γελ έρσ/έρνπκε επηρεηξήζεη λα επεξεάζσ/νπκε κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζσ/νπκε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρσ/νπκε κε 

απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο. 

 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. ζ Γηαθήξπμεο130 

Γελ έρσ/έρνπκε δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη δελ έρεη επηβιεζεί ζε βάξνο 

κνπ/καο πεηζαξρηθή πνηλή ή άιινπο είδνπο θχξσζε ζην πιαίζην ηνπ επαγγέικαηφο κνπ/καο απφ 

αξκφδηα επνπηηθή αξρή/θνξέα κε πεηζαξρηθέο-θπξσηηθέο αξκνδηφηεηεο. 
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Ξαξάγξαθνο 2.2.3.9. δηαθήξπμεο: 

Γελ έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο κνπ/καο κε δηνηθεηηθή πξάμε ή δηθαζηηθή απφθαζε απνθιεηζκφο απφ 

ηε ζπκκεηνρή ζε κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο.  

Έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο κνπ/καο κε δηνηθεηηθή πξάμε ή δηθαζηηθή απφθαζε απνθιεηζκφο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο, αιιά ε ηζρχο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο έρεη αλαζηαιεί κε πξνζσξηλή δηαηαγή …./κε 

απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο. [αλαθέξεηαη αξηζκφο θαη εκεξνκελία απφθαζεο θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θχξηα δίθε]  

 

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ε παξνχζα κέρξη 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ζα ελεκεξψζσ/νπκε ακειιεηί ζρεηηθά ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή. 

 

 

ΓΖΙΥΠΖ 

Ππλαηλψ/νχκε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη 

επηηξέπσ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή …………………………. λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε-επηβεβαίσζε φισλ 

ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα πξνβεί ζην πιαίζην απηφ ζηελ αλαγθαία επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιιεο δεκφζηεο αξρέο.  

 

 

 

 



ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V – πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ   

 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 

 
ΔΘΓΝΡΖΠ....................................................................... 
Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 
Ξξνο: e-ΔΦΘΑ 
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ   
ΡΚ.ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ & ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ   
ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ 22,  Ρ.Θ 106 71- ΑΘΖΛΑ  
 
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξ................ γηα επξψ.......................  
 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΡΘ ………..,} 
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,} 
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ 
ηεο (ζπκπιεξψλεηε ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηε 
Γηαθήξπμε) ….…………. κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) ……………….. 
ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ 
Φ.Ξ.Α.) ..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο (ΦΞ 
60/21).  
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 
αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα 
θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο 
ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο.} 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 
θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(ζεκεηψλεηαη ε εκεξνκελία σο νξίδεηαη ζηε παξ. ….ηεο 
δηαθήξπμεο ). 
 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ 
ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, 
δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο Πχκβαζεο 
 
ΔΘΓΝΡΖΠ....................................................................... 
Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 
Ξξνο: e-ΔΦΘΑ 
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ   
ΡΚ.ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ & ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ    
ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ 22 ΡΘ 106 71- ΑΘΖΛΑ    
 
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξ................. γηα επξψ....................... 
 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Νδφο …………. Αξηζκφο ……. Ρ.Θ. 
………}  
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο}, 
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 
αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ) …………. κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) …….………..…… 
ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή 
φρη ηνλ ΦΞΑ) ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο (ΦΞ 60/21). 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 
θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 
δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 
ζρεηηθή ππνρξέσζε. 
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  
Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ 
ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, 
δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Ρξάπεδά καο.  

 
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 



 

Σελίδα 104 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI – Ξίλαθαο αληηζηνίρηζεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ-θξηηεξίσλ πνηνηηθήο   
                        επηινγήο θαη απνδεηθηηθψλ κέζσλ  

 

Απνδεηθηηθά κέζα-πεξεζίεο (2.2.9.2)  

α/α Ιφγνο απνθιεηζκνχ-Θξηηήξην πνηνηηθήο 
επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

2.2.3.1 Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 
νξίδνληαη ζην άξζξν άξζξν 73 παξ. 1 
λ. 4412/2016: 
Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 
Δλεξγεηηθή δσξνδνθία θαηά ην 
ειιεληθφ δίθαην θαη ην δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα 
Απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ 
ηεο Έλσζεο 
Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα 
ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 
Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο 
Ξαηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη 
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ 
εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 
πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ απηφ δελ θαιχπηεη 
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2.2.3.1: α) 
επίζεκε δήισζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο 
φηη δελ εθδίδεηαη ή φηη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο (κφλν εάλ δελ θαζίζηαηαη 
δηαζέζηκε  
κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

2.2.3.2 Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη 
αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ 
αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν ζηε 
ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
φζν θαη ζηελ Διιάδα, εάλ είλαη άιιν 
απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

Α) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο- κέινπο ή ρψξαο. Αλ ην θξάηνο-
κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ 
είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ απηφ 
δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 
2.2.3.2. : α) επίζεκε δήισζε αξκφδηαο 
δεκφζηαο αξρήο φηη δελ εθδίδεηαη ή φηη δελ 
θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν εάλ δελ 
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε  
κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis))  θαη β) έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
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επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

 
Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο:  
Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα, άιισο, ζηελ 
πεξίπησζε νθεηιήο, βεβαίσζε νθεηιήο πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ., πνπ λα είλαη ελ 
ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο  ή, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηή 
ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 
(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο.  
 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ 
αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα 
ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν 
θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ 
είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Β) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο. Αλ ην θξάηνο-
κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ 
είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ απηφ 
δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 
2.2.3.2: α) επίζεκε δήισζε αξκφδηαο 
δεκφζηαο αξρήο φηη δελ εθδίδεηαη ή φηη δελ 
θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν εάλ δελ 
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε  
κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
 
Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο: 
Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα άιισο, ζηελ 
πεξίπησζε νθεηιήο, βεβαίσζε νθεηιήο πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ, πνπ λα είλαη ελ 
ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο, ή ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηή 
ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 
(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο (θαη 
νπνηνδήπνηε άιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα 
ζηνλ νπνίν ηπρφλ ππάγεηαη)  

 Γ) πεχζπλε δήισζε αλαθνξηθά κε ηνπο 
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο 
νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο (ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη 
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά 
Νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο. Ζ δήισζε απαηηείηαη κφλν ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη  απνθιεηζηηθά 
ζηνλ e-ΔΦΘΑ) 
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α/α Ιφγνο απνθιεηζκνχ-Θξηηήξην πνηνηηθήο 
επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

 Γ) πεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ 
αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά 
ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

2.2.3.4.α Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
απνξξένπλ απφ δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο 

πεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο  

2.2.3.4.β Θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο 
αθεξεγγπφηεηαο: 
Ξηψρεπζε 
παγσγή ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 
εηδηθή εθθαζάξηζε 
Αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ δηθαζηήξην 
ή εθθαζαξηζηή  
παγσγή ζε Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο 
 

Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο 
ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Αλ ην 
θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη 
ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή 
φπνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 
ηεο παξ. 2.2.3.4.β: α) επίζεκε δήισζε 
αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο φηη δελ εθδίδεηαη ή 
φηη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν 
εάλ δελ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε  
κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
 
Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 
α) Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 
Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην 
Ξξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, 
 Γηα ηηο ΗΘΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο 
απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο 
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΞΔ 
πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ 
κεηαβνιψλ. 
β) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη 
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α/α Ιφγνο απνθιεηζκνχ-Θξηηήξην πνηνηηθήο 
επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

ιπζεί θαη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε 
ησλ εηαίξσλ.  
Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο,  ην Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ 
Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα 
ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, θαη 
γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην 
Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ.. 
Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ε παξνχζα 
παξάγξαθνο δηακνξθψλεηαη αλαιφγσο γηα 
ηηο θαηαζηάζεηο εηδηθήο εθθαζάξηζεο πνπ 
επηβάιινληαη κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ 
αξρψλ. 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ 
 

γ) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Πηνηρεία 
Κεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή 
πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη 
ζην taxisnet,  απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε 
κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

2.2.3.4.γ Ππκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ 
 

πεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ζπλάςεη 
ζπκθσλίεο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ, άιισο, φηη ηπγράλεη ζηε 
πεξίπησζή ηνπ εθαξκνγήο ε πεξίπησζε β. 
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 
(Α΄ 93), θαη δελ έρεη ππνπέζεη ζε επαλάιεςε 
ηεο παξάβαζεο 

2.2.3.4.δ Πχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο 
 

πεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ γλσξίδεη ηελ 
χπαξμε ηπρφλ θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

2.2.3.4.ε Ξαξνρή ζπκβνπιψλ ή εκπινθή ζηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
ηεο ζχκβαζεο 
 

πεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ή επηρείξεζε 
ζπλδεδεκέλε κε απηφλ, δελ έρεη παξάζρεη 
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή δελ έρεη 
κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ πξνεηνηκαζία 
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 
[άιισο, ζε πεξίπησζε πξνεγνχκελεο 
εκπινθήο, απηή δειψλεηαη σο πξαγκαηηθφ 
γεγνλφο] 

2.2.3.4.ζη Ξξφσξε θαηαγγειία, απνδεκηψζεηο ή 
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο απφ 
πξνεγνχκελε ζχκβαζε 
 

πεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ππνζηεί 
πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ή επηβνιή 
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Γηθαηνινγεηηθφ 

απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ 
θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελε 
ζχκβαζε. 

2.2.3.4.δ 
θαη ε 

Πνβαξέο απαηειέο δειψζεηο, 
απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα 
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, απφπεηξα 
επεξεαζκνχ, κε αζέκηην ηξφπν, ηεο 
δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή απφθηεζεο 
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.   
 

πεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: α) δελ έρεη θξηζεί 
έλνρνο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά 
ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) δελ 
έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) 
ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) δελ έρεη 
επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν 
ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα 
θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 
λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε 

2.2.3.4.ζ Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ 
παξαπηψκαηνο 
 

πεχζπλε δήισζε φηη: α) δελ έρεη δηαπξάμεη 
ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη β) 
δελ έρεη επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ πεηζαξρηθή 
πνηλή ή άιινπο είδνπο θχξσζε ζην πιαίζην 
ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ απφ αξκφδηα επνπηηθή 
αξρή/θνξέα κε πεηζαξρηθέο-θπξσηηθέο 
αξκνδηφηεηεο. 

2.2.3.9 Νξηδφληηνο απνθιεηζκφο απφ 
κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

πεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 
δελ έρεη επηβιεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ε 
θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ απφ 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ζπκβάζεηο 
παξαρψξεζεο 

2.2.4 Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ 
κεηξψν 
 

Ξηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ην νπνίν λα έρεη 
εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, εθηφο αλ, 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, 
θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο.  

Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ εκπνξηθφ κεηξψν 
 

Ξηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν εκπνξηθφ 
κεηξψν, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο 
εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξεη 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο.  
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη 
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Απνδεηθηηθά κέζα-πεξεζίεο (2.2.9.2)  

α/α Ιφγνο απνθιεηζκνχ-Θξηηήξην πνηνηηθήο 
επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα γίλεηαη 
απνδεθηφ θαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη 
απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. ησλ 
Δπηκειεηεξίσλ (Δκπνξηθφ, Βηνκεραληθφ ή 
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην) 

 Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην 
κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη 
δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 
δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε 
ζχκβαζεο 

Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: Δθφζνλ 
απαηηείηαη έγθξηζε γηα λα κπνξεί o 
νηθνλνκηθφο θνξέαο λα παξάζρεη ηηο 
ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 

Βεβαίσζε, ε νπνία λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο 
εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξεη 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο, απφ ηελ νπνία 
λα πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κπνξεί o νηθνλνκηθφο θνξέαο λα παξάζρεη ηηο 
ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο 
ηνπ. 

Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: Δθφζνλ 
απαηηείηαη λα είλαη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 
νξγαληζκνχ γηα λα κπνξεί λα παξάζρεη 
ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζήο ηνπ 

Βεβαίσζε, ε νπνία λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο 
εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξεη 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο, απφ ηελ νπνία 
λα πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
ηελ ηδηφηεηα κέινπο ζπγθεθξηκέλνπ 
νξγαληζκνχ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

2.2.7.α Ξηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο 
νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε πξφηππα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο 

Ρα θαηά πεξίπησζε δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 
πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα 
απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο. 
Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη 
ηέηνηα ή ηζνδχλακα πξφηππα απφ 
νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε θξάηε-κέιε 
ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα εμεγεί 
ηνπο ιφγνπο θαη ζα δηεπθξηλίδεη πνηα άιια 
απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 
πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII – Δλεκέξσζε γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

 

ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλεο επεμεξγαζίαο ην θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Ξξνζθέξσλ ή σο Λφκηκνο Δθπξφζσπνο 

Ξξνζθέξνληνο, φηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα 

αθφινπζα δεδνκέλα σο εμήο: 

Η. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο 

θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ην ίδην 

Ξξνζθέξσλ ή Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο. 

ΗΗ. Πθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Φαθέινπ Ξξνζθνξάο, ε αλάζεζε ηεο 

Πχκβαζεο, ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ 

λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Ρα δεδνκέλα ηαπηνπξνζσπίαο θαη επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Ξξνζθεξφλησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ. 

ΗΗΗ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ (ππφ Α) δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη είλαη:  

(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή νη Πχκβνπινη, ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε, κέιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, 

Σεηξηζηέο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο 

ηήξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ απνξξήηνπ. 

(β) Ρν Γεκφζην, άιινη δεκφζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή δηθαηνδνηηθά φξγαλα, 

ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, 

ζχκθσλα κε ην λφκν. 

IV. Ρα δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ, γηα 

κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο 

πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. Πε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα 

δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Κεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ πεξηφδσλ, ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη. 

V. Ρν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη είηε Ξξνζθέξσλ είηε Λφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληνο, 

κπνξεί λα αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην 

αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

VI. H Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ 

ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε 

απφ νπνηνλδήπνηε θαη θάζε άιιεο κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIIΗ – Πρέδην Πχκβαζεο  

 

                                        
                                     ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

                ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΞΝΘΔΠΔΥΛ 

                                                e-ΔΦΘΑ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΘΛΗΘΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

                                             

ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔΑ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ      ΑΓΑΚ : 
ΓΔΛ.Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                   
ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ & ΠΡΔΓΑΠΖΠ     

ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

ΡΚ.ΓΗΑΣ/ΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ &             
ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΠΚΒΑΠΔΥΛ             

ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ           

 

 

ΠΚΒΑΠΖ   ΞΑΟΝΣΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΦΞ 60/21 

«Γηα ηελ παξνρή ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ: 1) Ζιεθηξνπαξαγσγψλ 

δεπγψλ (Ζ/Ε), 2) πνζηαζκψλ Κέζεο Ράζεο (/Π Κ.Ρ.) θαη 3) Ππζηεκάησλ αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο (UPS), πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζε θηίξηα ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, φπνπ 

ζηεγάδνληαη νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ e-ΔΦΘΑ, ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Φνξέα γηα παξάηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.» 

                                       

                  

ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

   1)   «ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΘΛΗΘΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ» - «e-ΔΦΘΑ» 

  2)    «…………………..».    
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΑΗ ΝΟΝΗ 

ΑΟΘΟΝ 2 ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΡΗΚΖΚΑ 

ΑΟΘΟΝ 3 ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΑΟΘΟΝ 4 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

ΑΟΘΟΝ 5 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

ΑΟΘΟΝ 6 ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΡΗΚΖΠ 

ΑΟΘΟΝ 7 ΞΑΟΑΓΝΠΖ-ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ-ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΑΟΘΟΝ 8 ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ – ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ - ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΑΟΘΟΝ 9 ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

ΑΟΘΟΝ 10 ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΑ 

ΑΟΘΟΝ 11 ΘΖΟΜΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΔΘΞΡΥΡΝ – ΘΟΥΠΔΗΠ  

ΑΟΘΟΝ 12 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 

ΑΟΘΟΝ 13 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 

ΑΟΘΟΝ 14 ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

ΑΟΘΟΝ 15 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΚΝΛΝΚΔΟΝΠ ΙΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΑΟΘΟΝ 16 ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ 

ΑΟΘΟΝ 17 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 

ΑΟΘΟΝ 18 ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΔΔ/2016/2019 ΘΑΗ ΡΝ Λ.4624/2019 (Α 
137) 

ΑΟΘΟΝ 19 ΙΝΗΞΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
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Πηελ Αζήλα , ζήκεξα ηελ ___ε, ηνπ κελφο __________, έηνπο  2021,  εκέξα  _______,  

κεηαμχ  ησλ θάησζη ζπκβαιινκέλσλ,  

αθελφο κελ, 

α) Ρνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο Φνξέαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο» 

-e-Δ.Φ.Θ.Α.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (νδφο Αθαδεκίαο 22, Ρ.Θ. 106 71, ΑΦΚ: 997072577 ΓΝ 

Γ΄ Αζελψλ), λνκίκσο εθπξνζσπνχκελνπ απφ  ηνλ θν Γνπθεμή Ξαλαγηψηε ηνπ Αζαλαζίνπ, 

ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζ. 34435/31-05-21 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ 

πνζέζεσλ «Απνδνρή παξαίηεζεο θαη δηνξηζκφο Γηνηθεηή ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Δζληθφ Φνξέα 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-ΔΦΘΑ) θαη Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ» (ΦΔΘ.428/01-06-

2021 η..Ν.Γ.Γ.) εθεμήο απνθαινχκελν ζηελ παξνχζα Πχκβαζε «ε «Αλαζέηνπζα Αξρή» ράξηλ 

ηεο νπνίαο θαηαξηίδεηαη ε παξνχζα  ζχκβαζε, 

αθ’ εηέξνπ  δε, 

β) ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…….» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «……», ε νπνία εδξεχεη ζηνλ 

Γήκν ……. λνκνχ …….., επί ηεο νδνχ ……….. – Ρ.Θ. ……, Α.Φ.Κ. ….., Γ.Ν.. ……, email: ……. 

θαινχκελε εθεμήο «Αλάδνρνο», ε νπνία εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν. ………. ηνπ …… κε 

ΑΓΡ …., ζχκθσλα κε ην ππ’ αξ. πξση.: ……. Ξηζηνπνηεηηθφ ………………..., εθεμήο απνθαινχκελν 

ζηελ παξνχζα Πχκβαζε «Αλάδνρνο», ράξηλ ηνπ νπνίνπ θαηαξηίδεηαη ε παξνχζα  ζχκβαζε, 

 

Ιακβάλνληαο ππφςε : 

1. Ρελ ππ΄ αξ. …………… (ΑΓΑΚ:21PROC00………..) Γηαθήξπμε Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα 

ηελ ελ ζέκαηη ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ. 

2.  Ρελ ππ΄ αξ. …………………. (ΑΓΑ:…………., ΑΓΑΚ:21AWRD00…………….) Απφθαζε 

Θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

3. Ρελ αξηζκ. πξση. ………………… εηδηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνλ 

Αλάδνρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζε απηφλ ζηηο 

……………………..  

4. Ό,ηη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1 πεξηπη. 42 

ηνπ Λ.4412/2016: 

 Ζ ππ’αξ. πξση. ……………….. πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.  

 Ζ ππ΄ αξ.πξση ……………… (ΑΓΑΚ:21PROC00…………) Γηαθήξπμε κε ηα Ξαξαξηήκαηα 

ηεο. 

5. Όηη ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. …………….. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ηξάπεδαο 

…………., πνζνχ #..........# € (……………. ΔΟΥ) γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηνπ 

παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ. 

 

Ππκθσλνχληαη, ζπλνκνινγνχληαη θαη γίλνληαη δεθηά ηα εμήο: 

 

ΑΟΘΟΝ 1    

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΑΗ ΝΟΝΗ  

Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ: 

1) Ζιεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ (Ζ/Ε),  

2) πνζηαζκψλ Κέζεο Ράζεο (/Π Κ.Ρ.) θαη  

3) Ππζηεκάησλ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS),  

πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζε θηίξηα ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, φπνπ ζηεγάδνληαη 

νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ e-ΔΦΘΑ, ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) 

έηνπο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Φνξέα γηα παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ γηα έλα (1) 

επηπιένλ έηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
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Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV):  

50532300-6 «πεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο γελλεηξηψλ» 

50532200-5 «πεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεηαζρεκαηηζηψλ» 

50532400-7 «πεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ δηαλνκήο ειεθηξηθνχ 
    ξεχκαηνο».    

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο, ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

«ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΑ ΕΔΓΖ» (1) 

 

Α. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

Α1. Θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

1) Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Θάζε ζπκκεηέρσλ, απαηηείηαη λα αζθεί επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ.  

2) Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

 Η. Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 έλαλ ηνπιάρηζηνλ Γηπισκαηνχρν Κεραληθφ (απφθνηην Α.Δ.Η.), κέινο ηνπ Ρ.Δ.Δ., 

πεληαεηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο απφ θηήζεσο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ή 

 έλαλ ηνπιάρηζηνλ Ξηπρηνχρν Κεραληθφ (απφθνηην Ρ.Δ.Η.), πεληαεηνχο ηνπιάρηζηνλ 

εκπεηξίαο απφ θηήζεσο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο. 

 

ΗΗ. Δπηπιένλ ν θάζε δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη λα δηαζέηεη θαη έλαλ ηνπιάρηζηνλ Δγθαηαζηάηε 

Ζιεθηξνιφγν Νκάδαο αληίζηνηρεο κε ηελ ηζρχ ηνπ Ζ/Ε ηνπ θηηξίνπ, δειαδή: 

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 1εο Νκάδαο (γηα Ζ/Ε<150KW) 

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 2εο Νκάδαο (150KW≤Ζ/Ε<250KW) 

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 3εο ή 4εο Νκάδαο (γηα Ζ/Ε≥250KW) 

 

ΗΗΗ. Ν επηβιέπσλ Κεραληθφο θαη ν Ζιεθηξνιφγνο Δγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα απαζρνινχληαη 

κφληκα ζηελ επηρείξεζε, δειαδή λα είλαη ηδηνθηήηεο, εηαίξνη, κέηνρνη, ππάιιεινη θιπ ή κφληκνη 

ζπλεξγάηεο.  

 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα 

πξνζθνκίζεη: 

Η. θσηναληίγξαθα ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ θαζψο θαη ηεο άδεηαο αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο ηνπ επηβιέπνληνο Κεραληθνχ. Ζ εκπεηξία ηεθκεξηψλεηαη κφλν απφ ην ρξφλν 

απφθηεζεο ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

ΗΗ. Φσηναληίγξαθα ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα ηνλ Ζιεθηξνιφγν 
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ΗΗΗ. Ζ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία, ήηνη πίλαθαο πξνζσπηθνχ ν νπνίνο λα έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο θαη ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ηεο ππνβνιήο ηνπ λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ν επηβιέπσλ Κεραληθφο ή ν Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο δελ απνηεινχλ 

κφληκν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο αιιά απνηεινχλ κφληκν ζπλεξγάηε απηήο, ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ζε θσηναληίγξαθν. 

 

3) Ξξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ελ ηζρχ, κε αληηθείκελν 

ην πξνο εθηέιεζε αληηθείκελν, δει. ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ (Ζ/Ε).  

Ρν ISO 9001:2015, είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη αθνξά ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εηαηξεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ην 

παξερφκελν πξντφλ ή ππεξεζία. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλσηέξσ απαίηεζεο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ. 

 

Α2. Θάζε ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά», ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 

1599/1986, ζηελ νπνία: 

v. Λα δειψλεη φηη επηζθέθζεθε ηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη. 

vi. Λα δειψλεη φηη αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε πιηθνχ πνπ ζα απαηηεζεί 

ζε φιν ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζπληήξεζεο. 

vii.  Λα δειψλεη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα νπνία θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

viii. Λα δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, καηαίσζεο, αθχξσζεο ή δηαθνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Β. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

1. Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζεη ν εθάζηνηε ππνςήθηνο ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ ζπληήξεζε, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Ρα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο, (φπσο θίιηξα, ιάδηα, αληηςπθηηθά πγξά, πγξά 

κπαηαξηψλ θαη γεληθά φζα πιηθά αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή) ηα νπνία 

αλαιψζηκα πιηθά νθείιεη ν Αλάδνρνο λα αληηθαζηζηά ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαζψο θαη ε 

αληίζηνηρε εξγαζία αληηθαηάζηαζεο ησλ αλαισζίκσλ. 

 Ρα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Ρν θφζηνο παληφο είδνπο εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Ρα έμνδα κεηαθνξψλ. 

 Ζ ακνηβή ηνπ ζπλεξγείνπ. 

 Νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί. 
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 Όιεο νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο. 

 

2. Ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε θάζε φξγαλν, ζπζθεπή, 

εξγαιείν θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηηο δνθηκέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ επηζθεπή θαη ξχζκηζε απηψλ. 

 

3. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, 

αιιά φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζπληζηψληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε 

κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

4. Ζ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ζε εξγάζηκεο ή κε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ αξγηψλ) εκέξεο θαη ψξεο ρσξίο φκσο λα παξαθσιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ. 

Ν αλάδνρνο ηνπιάρηζηνλ 5 κέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηε Γ/λζε Πηέγαζεο. 

 

5. Κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ν νπνίνο 

ζα νξηζηεί απφ ηελ Γ/λζε ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ, ζα ηεξείηαη θάθεινο κε ηα 

δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ, ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζεο ηεο 

επίζθεςεο ζπληήξεζεο θαη ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο πεξεζίαο. 

Ππγθεθξηκέλα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο ηνπ ν Αλάδνρνο, ζα αλαγξάθεη ζην 

δειηίν ζπληήξεζεο αλαιπηηθά φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε. Πηα δειηία 

ζπληήξεζεο ζα αλαγξάθνληαη επίζεο θαη νπνηεζδήπνηε βιάβεο, επηζθεπέο θαη παξαηεξήζεηο 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαιχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πηελ 

πεξίπησζε βιαβψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη πάληα λα ελεκεξψλεη θαη πξνθνξηθά ηελ Γ/λζε 

ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ. 

Δπηπιένλ, ζηα δειηία ζπληήξεζεο ν Αλάδνρνο ζα αλαγξάθεη θαη ηηο βαζηθφηεξεο ελδείμεηο-

κεηξήζεηο ζηνηρείσλ ηεο εγθ/ζεο. 

Ρα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιφηππα, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

ηερληθφ ηνπ Αλαδφρνπ, απφ ηνλ επηβιέπνληα ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαζψο θαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ εθ κέξνπο 

ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ. Έλα εθ ησλ δχν δειηίσλ ζα παξακέλεη ζην θηίξην, ζε θάθειν 

πνπ ζα θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ ππεχζπλνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαη 

έλα ζα δηαβηβάδεηαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, γηα έιεγρν. 

 

6. Πε πεξίπησζε βιάβεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, θαη 

ζε δηάζηεκα 1 έσο 4 σξψλ κεηά απφ ηειεθσληθή ή γξαπηή εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο 

ηνπ θηηξίνπ ή ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο, φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο, εξγάζηκεο ή κε, ζπκπ/λσλ θαη 

ησλ αξγηψλ, λα επηιεθζεί ηνπ πξνβιήκαηνο (λα πξνζέιζεη ζην θηίξην, λα εληνπίζεη θαη λα 

αλαθέξεη ηελ βιάβε). 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα απιή βιάβε, ρσξίο απαίηεζε αληαιιαθηηθψλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

ηελ απνθαηαζηήζεη άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη είηε ζε θπζηνινγηθή θζνξά είηε ζε θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη δελ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ε απνθαηάζηαζή ηεο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν 
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απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο ηνπ 

θηηξίνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Πε θάζε πεξίπησζε αλ ε πεξεζία θξίλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπληεξεηή πνπ αθνξά 

ηελ επηζθεπή εθηφο ινγηθψλ νηθνλνκηθψλ ή ρξνληθψλ πιαηζίσλ, δχλαηαη λα 

αλαζέζεη ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ζε άιιν ζπλεξγείν πνπ ζα θαηαζέζεη 

ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 

Γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη 

άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο ή εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη ε Γ/λζε 

Πηέγαζεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηφζν γηα ηα πιηθά-αληαιιαθηηθά φζν θαη γηα ηελ 

εξγαζία. Πηελ έλλνηα ηεο πιεκκεινχο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κε έγθαηξε θαη 

έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηεο πεξεζίαο γηα επηζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνβιέπεη ζηε θαιή ηνπο ιεηηνπξγία, αιιά είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ λα πξνβιέπνληαη θαη λα πξνιακβάλνληαη ηπρφλ βιάβεο ή δεκηέο. 

Πηα αληαιιαθηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο, δειαδή 

φζα ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ηα νπνία ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

αληηθαζηζηά ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

7. Πε πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηαζηεί βιάβε απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο (ζεηζκφο, πιεκκχξα, 

ππξθαγηά, δνιηνθζνξά θ.ι.π.) ε απνθαηάζηαζή ηνπο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

 

8. Ν Αλάδνρνο δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ αλσηέξα βία, 

απεξγία ή άιια απξφβιεπηα γεγνλφηα. 

 

9. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά (ΔΙ.Ν.Ρ. ή άιινπ επξσπατθνχ θνξέα) θαη 

ζα θέξνπλ ηηο ζεκάλζεηο CE ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο. 

 

10. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

Λα ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο γηα ηελ εξγαζία, ηηο ακνηβέο θαη ηα σξάξηα εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

Λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

θαη ζε θάζε ηξίην. 

Λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Λα απνθαηαζηήζεη θάζε είδνπο δεκηά ή βιάβε, πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο 

θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο, ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ κέρξη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

11. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο θαζαξφηεηαο ησλ 

ρψξσλ. Ρα πιηθά ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη ζα απνκαθξχλνληαη άκεζα. 

 

12. Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηα θάζε 

θχζεσο δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο. 
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Ζ παξαβίαζε ηεο άλσ απαγφξεπζεο ζπλεπάγεηαη απφ κφλε ηεο θαη απηνηειψο ιφγν 

θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο. 

Θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ηέηνηα εθρψξεζε, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο 

πεξεζίαο, πνπ ρνξεγείηαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έγθξηζε απηή. 

 

13. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα ηηκνιφγηα, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε επηηξνπή 

παξαιαβήο πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν θαη δηαπηζηψζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο Όξνπο ηεο Πχκβαζεο. 

Θάζε ηκεκαηηθή παξαιαβή ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηεο ζπληήξεζεο 

κέζσ ζχληαμεο πξαθηηθνχ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο. 

Πε θάζε ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

- ην ζέκα ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

- ε δηεχζπλζε ηνπ θηηξίνπ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν. 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 2 ηζφπνζεο δφζεηο ζην 100% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί (κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο αληίζηνηρα 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο). Νη ηκεκαηηθέο παξαιαβέο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δφζεσλ. 

Ζ ηειεπηαία πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, εθφζνλ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ζηε 

Γ/λζε Πηέγαζεο θαη κία πεχζπλε Γήισζε θαιήο ζπληήξεζεο γηα ην Ζ/Ε πνπ 

ζπληεξεί, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεη θαη ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ζ/Ε, 

(φπσο ε Ηζρχο ηνπ Ζ/Ε, ν Ρχπνο ηνπ Ζ/Ε, ν Ρχπνο ηεο Κεραλήο, νη Αξηζκνί Πεηξάο-

Serial Numbers θ.ι.π.), θαζψο θαη πξνβιήκαηα πνπ έηπραλ πξηλ ηε ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ρα ηηκνιφγηα ζα θαηαηίζεληαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο, Ρκήκα Ππληήξεζεο, Ηππνθξάηνπο 19 

Αζήλα, γηα έιεγρν. Δθεί ζα ζπγθεληξψλνληαη ηα ηηκνιφγηα, ηα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ 

θαη ηα πξαθηηθά ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ππνγεγξακκέλα απφ 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηαβηβάδνληαη ζηε Γηεχζπλζε Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Δθηέιεζεο Γαπαλψλ γηα πιεξσκή. 

 

14. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο ζα έρεη ηζρχ ελφο έηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα 1 έηνο επηπιένλ κε ηελ ίδηα ακνηβή. 

 
15. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγείηαη  απφ ηε 

Γ/λζε Πηέγαζεο.  

 

16. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, ε 

νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΓΔΛΗΘΑ 

Ρα Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεχγε (Ζ/Ε) ή αιιηψο Γελλήηξηεο, ιεηηνπξγνχλ σο ιχζε εθεδξείαο γηα 

πεξηπηψζεηο απψιεηαο ειεθηξηθήο ηζρχνο πνπ πξνθαινχληαη ζην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ., ψζηε φζα 

θνξηία θαη εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αδηάιεηπηα, λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ιακβάλνληαο ηελ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ηζρχ. 
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Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ 

(Ζ/Ε), απαηηείηαη ε εηήζηα ζπληήξεζή ηνπο θαζψο θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε απηψλ, απφ 

εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ζπληήξεζεο. 

Κε ηνλ φξν «ζπληήξεζε», λνείηαη ε επηζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κία θνξά ην κήλα. 

Νη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πεξηγξάθνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 

 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, 

αιιά φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζπληζηψληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε κεραλήκαηνο 

ή ζπζθεπήο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. 

Νη εηήζηεο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη παξαθάησ ζα πξνεγεζνχλ ησλ κεληαίσλ εξγαζηψλ. 

 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 

Ρα εθεδξηθά Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεχγε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα απνηεινχληαη απφ ηα παξαθάησ 

θχξηα κέξε: 

 Ξεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Κνλνθαζηθή ή ηξηθαζηθή γελλήηξηα ζπδεπγκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα ζε θνηλή βάζε. 

 Ζιεθηξηθφ πίλαθα κεηαγσγήο θαη ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαηάμεηο, φξγαλα θαη 

ζπζθεπέο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη πξνζηαζία ησλ Ζ/Ε. 

Έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηα ηξία κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην Ζ/Ε ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ πξφθεηηαη γηα ηελ εηήζηα 

ζπληήξεζε ή ηελ κεληαία επηζεψξεζε. 

Ρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο / επηζεψξεζεο είλαη: 

 Φίιηξα. 

 Ιάδηα, αιιαγή ιαδηψλ, ζπκπιεξψζεηο. 

 Αληηςπθηηθά πγξά. 

 γξά Κπαηαξηψλ. 

 Ιηπαληηθά 

 Θαζαξηζηηθά 

 

ΚΖΛΗΑΗΝΠ / ΡΟΗΚΖΛΗΑΗΝΠ ΞΔΟΗΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ (ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ) Ζ/Ε 

Θαηά ηελ κεληαία/ηξηκεληαία επηζεψξεζε γίλεηαη έλαο γεληθφο έιεγρνο ηνπ Ζ/Ε θαη ησλ 

παξειθφκελσλ. Αλαιπηηθά εμεηάδνληαο ζαλ ζχλνιν ην Ζ/Ε, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Έιεγρνο αεξηζκνχ κεραλνζηαζίνπ Ζ/Ε. 

 Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθψλ Ζ/Ε. 

 Έιεγρνο ερνκνλσηηθνχ θαιχκκαηνο. 

 Δθθίλεζε θαη ιεηηνπξγία Ζ/Ε γηα 10 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ. 

 Έιεγρνο γεηψζεσλ. 

 Θαηαγξαθή σξψλ ιεηηνπξγίαο. 
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Νη εξγαζίεο αλά ππνζχζηεκα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη παξαζέηνληαη παξαθάησ. 

 

 

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟΑΠ 

 Έιεγρνο δεμακελήο πεηξειαίνπ, επάξθεηαο θαπζίκνπ θαη αεξηζκνχ απηήο. 

 Έιεγρνο παξνρήο πεηξειαίνπ θαη θαζαξηζκφο πξνθίιηξνπ. 

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο πεηξειαίνπ θαη θνιάξσλ. 

 Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ θαη νξγάλνπ πηέζεσο. 

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο ιαδηνχ θαη θνιάξσλ. 

 Έιεγρνο ςπγείνπ θαη ζηάζκεο λεξνχ ςχμεσο. 

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο λεξνχ θαη θνιάξσλ. 

 Έιεγρνο νξγάλνπ ζεξκνθξαζίαο λεξνχ. 

 Έιεγρνο ηκάλησλ πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Έιεγρνο αληηζηάζεσο πξνζεξκάλζεσο. 

 Έιεγρνο αθξνδεθηψλ θαη ησλ πγξψλ ησλ κπαηαξηψλ. 

 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο κπαηαξηψλ. 

 Έιεγρνο ειεθηξηθψλ νξγάλσλ ελδείμεσο πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο αεξηζκνχ θαη θνιάξσλ. 

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ ζηξνθψλ. 

 

ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο αεξηζκνχ γελλήηξηαο. 

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ ηάζεσλ εμφδνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ Ζ/Ε 

 Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαη θαισδηψζεσλ πίλαθα. 

 Έιεγρνο ειεθηξηθψλ νξγάλσλ θαη ιπρληψλ πίλαθα. 

 Γνθηκή απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε γηα ηελ ζσζηή καλδάισζε ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο. 

 

ΔΡΖΠΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ Ζ/Ε 

Νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ησλ Ζ/Ε ζα 

πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ 

κεληαίν έιεγρν θαη επηπιένλ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟΑΠ 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ πεηξειαίνπ, λεξνχ, ιαδηνχ, αέξνο. 

 Αληηθαηάζηαζε ιαδηνχ πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Έιεγρνο θαισδηψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ. 

 Έιεγρνο αληιίαο, κίδαο δπλακφ θαη καγλήηε πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Έιεγρνο εμάηκηζεο θαη αληηθξαδαζκηθψλ βάζεσλ Ζ/Ε. 

 Γεληθή ιίπαλζε θαη θαζαξηζκφο. 

 

ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ  

 Έιεγρνο ειεθηξνληθήο δηέγεξζεο. 

 Γεληθή ιίπαλζε θαη θαζαξηζκφο. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ Ζ/Ε 

 Πχζθημε ησλ ζπλδέζεσλ θαη θαισδίσλ ηνπ πίλαθα. 

 Ξιήξεο έιεγρνο απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε θαη κε ηα θνξηία αλάγθεο (ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ πεξεζηψλ). 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο πίλαθα. 

 

Δλδερνκέλσο θάπνηεο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή λα κελ 

αθνξνχλ θάπνηνπο απφ ηνπο ηχπνπο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ Ζ/Ε (π.ρ. αλνηρηνχ- θιεηζηνχ ηχπνπ). Πε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα Ζ/Ε νη ελ ιφγσ εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ Ζ/Ε. 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

«ΞΝΠΡΑΘΚΝΗ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ» (2) 

 

Α. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

Α1. Θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

1) Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Θάζε ζπκκεηέρσλ, απαηηείηαη λα αζθεί επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ.  

2) Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

 Η. Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 έλαλ ηνπιάρηζηνλ Γηπισκαηνχρν Κεραληθφ (απφθνηην Α.Δ.Η.), κέινο ηνπ Ρ.Δ.Δ., 

πεληαεηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο απφ θηήζεσο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ή 

 έλαλ ηνπιάρηζηνλ Ξηπρηνχρν Κεραληθφ (απφθνηην Ρ.Δ.Η.), πεληαεηνχο ηνπιάρηζηνλ 

εκπεηξίαο απφ θηήζεσο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο. 

 

ΗΗ. Δπηπιένλ ν θάζε δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη λα δηαζέηεη θαη έλαλ ηνπιάρηζηνλ Δγθαηαζηάηε 

Ζιεθηξνιφγν Νκάδαο αληίζηνηρεο κε ηελ ηζρχ ηνπ /Π-Κ.Ρ. ηνπ θηηξίνπ, δειαδή:  

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 1εο Νκάδαο (γηα /Π <250KW) 

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 2εο Νκάδαο (250KW≤ /Π <600KW) 

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 3εο ή 4εο Νκάδαο (γηα /Π ≥600KW) 

 

ΗΗΗ. Ν επηβιέπσλ Κεραληθφο θαη ν Ζιεθηξνιφγνο Δγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα απαζρνινχληαη 

κφληκα ζηελ επηρείξεζε, δειαδή λα είλαη ηδηνθηήηεο, εηαίξνη, κέηνρνη, ππάιιεινη θιπ ή κφληκνη 

ζπλεξγάηεο.  

 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα 

πξνζθνκίζεη: 
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Η. θσηναληίγξαθα ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ θαζψο θαη ηεο άδεηαο αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο ηνπ επηβιέπνληνο Κεραληθνχ. Ζ εκπεηξία ηεθκεξηψλεηαη κφλν απφ ην ρξφλν 

απφθηεζεο ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

ΗΗ. Φσηναληίγξαθα ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα ηνλ Ζιεθηξνιφγν 

ΗΗΗ. Ζ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία, ήηνη πίλαθαο πξνζσπηθνχ ν νπνίνο λα έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο θαη ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ηεο ππνβνιήο ηνπ λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ν επηβιέπσλ Κεραληθφο ή ν Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο δελ απνηεινχλ 

κφληκν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο αιιά απνηεινχλ κφληκν ζπλεξγάηε απηήο, ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ζε θσηναληίγξαθν. 

 

3) Ξξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ελ ηζρχ, κε αληηθείκελν 

ην πξνο εθηέιεζε αληηθείκελν, δει. ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πνζηαζκψλ 

Κέζεο Ράζεο (/Π-Κ.Ρ.).  

Ρν ISO 9001:2015, είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη αθνξά ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εηαηξεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ην 

παξερφκελν πξντφλ ή ππεξεζία. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλσηέξσ απαίηεζεο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ. 

 

Α2. Θάζε ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά», ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 

1599/1986, ζηελ νπνία: 

I. Λα δειψλεη φηη επηζθέθζεθε ηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη. 

II. Λα δειψλεη φηη αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε πιηθνχ πνπ ζα απαηηεζεί 

ζε φιν ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζπληήξεζεο. 

III.  Λα δειψλεη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα νπνία θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

IV. Λα δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, καηαίσζεο, αθχξσζεο ή δηαθνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Β. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

1. Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζεη ν εθάζηνηε ππνςήθηνο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ ζπληήξεζε, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ην θφζηνο ησλ δνθηκψλ ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο ζηα κνλσηηθά ιάδηα ησλ Κ/Π (γηα ηνπο 

Κ/Π ειαίνπ), θαζψο θαη ηα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο, φπσο ηα πάζεο θχζεσο πιηθά 

θαζαξηζκνχ θαη ιηπάλζεσο, ε αληηθαηάζηαζε ησλ πγξνζθνπηθψλ θξπζηάιισλ (silica gel) 

ηνπ αθπγξαληήξα, ηα ιάδηα πνπ ελδερνκέλσο ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξσζνχλ ζηνπο Κ/Π θαη 

κέρξη ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηάο ηνπο, θαη γεληθά φζα αλαιψζηκα πιηθά 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ηα νπνία αλαιψζηκα πιηθά νθείιεη ν 
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αλάδνρνο λα αληηθαζηζηά ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαζψο θαη ε αληίζηνηρε εξγαζία 

αληηθαηάζηαζεο ησλ αλαισζίκσλ.  

 Ρα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Ρν θφζηνο παληφο είδνπο εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Ρα έμνδα κεηαθνξψλ. 

 Ζ ακνηβή ηνπ ζπλεξγείνπ. 

 Νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί. 

 Όιεο νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο. 

 

2. Ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε θάζε φξγαλν, ζπζθεπή, 

εξγαιείν θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηηο δνθηκέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ επηζθεπή θαη ξχζκηζε απηψλ. 

 

3. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, 

αιιά φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζπληζηψληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε 

κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

4. Ζ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ζε εξγάζηκεο ή κε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ αξγηψλ) εκέξεο θαη ψξεο ρσξίο φκσο λα παξαθσιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ. 

Ν αλάδνρνο ηνπιάρηζηνλ 5 κέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηε Γ/λζε Πηέγαζεο. 

 

5. Ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε λνκηθή θάιπςε ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ πνζηαζκψλ απέλαληη ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ζα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο 

εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνο ηε 

Γ.Δ.Ζ., φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν (πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο θ.ι.π.) Ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα εηνηκάδεη φια ηα απαηηνχκελα πξνο ηνχην ζρέδηα, έγγξαθα θαη ινηπά 

ζηνηρεία κε δηθή ηνπ επζχλε. 

6. Κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ν νπνίνο 

ζα νξηζηεί απφ ηελ Γ/λζε ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ, ζα ηεξείηαη θάθεινο κε ηα 

δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ, ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζεο ηεο 

επίζθεςεο ζπληήξεζεο θαη ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο πεξεζίαο. 

Ππγθεθξηκέλα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο ηνπ ν Αλάδνρνο, ζα αλαγξάθεη ζην 

δειηίν ζπληήξεζεο αλαιπηηθά φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε. Πηα δειηία 

ζπληήξεζεο ζα αλαγξάθνληαη επίζεο θαη νπνηεζδήπνηε βιάβεο, επηζθεπέο θαη παξαηεξήζεηο 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαιχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πηελ 

πεξίπησζε βιαβψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη πάληα λα ελεκεξψλεη θαη πξνθνξηθά ηελ Γ/λζε 

ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ. 

Δπηπιένλ, ζηα δειηία ζπληήξεζεο ν Αλάδνρνο ζα αλαγξάθεη θαη ηηο βαζηθφηεξεο ελδείμεηο-

κεηξήζεηο ζηνηρείσλ ηεο εγθ/ζεο. 

Ρα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιφηππα, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

ηερληθφ ηνπ Αλαδφρνπ, απφ ηνλ επηβιέπνληα ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαζψο θαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ εθ κέξνπο 

ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ. Έλα εθ ησλ δχν δειηίσλ ζα παξακέλεη ζην θηίξην, ζε θάθειν 
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πνπ ζα θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ ππεχζπλνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαη 

έλα ζα δηαβηβάδεηαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, γηα έιεγρν. 

 

7. Πε πεξίπησζε βιάβεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, θαη ζε 

δηάζηεκα 1 έσο 4 σξψλ κεηά απφ ηειεθσληθή ή γξαπηή εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο 

ηνπ θηηξίνπ ή ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο, φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο, εξγάζηκεο ή κε, ζπκπ/λσλ θαη 

ησλ αξγηψλ, λα επηιεθζεί ηνπ πξνβιήκαηνο (λα πξνζέιζεη ζην θηίξην, λα εληνπίζεη θαη λα 

αλαθέξεη ηελ βιάβε). 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα απιή βιάβε, ρσξίο απαίηεζε αληαιιαθηηθψλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

ηελ απνθαηαζηήζεη άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη είηε ζε θπζηνινγηθή θζνξά είηε ζε θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη δελ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ε απνθαηάζηαζή ηεο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο ηνπ 

θηηξίνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Πε θάζε πεξίπησζε αλ ε πεξεζία θξίλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπληεξεηή πνπ αθνξά 

ηελ επηζθεπή εθηφο ινγηθψλ νηθνλνκηθψλ ή ρξνληθψλ πιαηζίσλ, δχλαηαη λα 

αλαζέζεη ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ζε άιιν ζπλεξγείν πνπ ζα θαηαζέζεη 

ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 

Γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη 

άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο ή εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη ε Γ/λζε 

Πηέγαζεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηφζν γηα ηα πιηθά-αληαιιαθηηθά φζν θαη γηα ηελ 

εξγαζία. Πηελ έλλνηα ηεο πιεκκεινχο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κε έγθαηξε θαη 

έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηεο πεξεζίαο γηα επηζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνβιέπεη ζηε θαιή ηνπο ιεηηνπξγία, αιιά είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ λα πξνβιέπνληαη θαη λα πξνιακβάλνληαη ηπρφλ βιάβεο ή δεκηέο. 

Πηα αληαιιαθηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο, δειαδή 

φζα ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ηα νπνία ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

αληηθαζηζηά ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

8. Πε πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηαζηεί βιάβε απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο (ζεηζκφο, πιεκκχξα, 

ππξθαγηά, δνιηνθζνξά θ.ι.π.) ε απνθαηάζηαζή ηνπο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

 

9. Ν Αλάδνρνο δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ αλσηέξα βία, 

απεξγία ή άιια απξφβιεπηα γεγνλφηα. 

 

10. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά (ΔΙ.Ν.Ρ. ή άιινπ επξσπατθνχ θνξέα) θαη ζα 

θέξνπλ ηηο ζεκάλζεηο CE ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο. 

 

11. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

Λα ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο γηα ηελ εξγαζία, ηηο ακνηβέο θαη ηα σξάξηα εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

Λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

θαη ζε θάζε ηξίην. 
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Λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Λα απνθαηαζηήζεη θάζε είδνπο δεκηά ή βιάβε, πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο 

θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο, ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ κέρξη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

12. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο θαζαξφηεηαο ησλ 

ρψξσλ. Ρα πιηθά ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη ζα απνκαθξχλνληαη άκεζα. 

 

13. Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηα θάζε 

θχζεσο δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο. 

Ζ παξαβίαζε ηεο άλσ απαγφξεπζεο ζπλεπάγεηαη απφ κφλε ηεο θαη απηνηειψο ιφγν 

θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο. 

Θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ηέηνηα εθρψξεζε, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο 

πεξεζίαο, πνπ ρνξεγείηαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έγθξηζε απηή. 

 

14. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα ηηκνιφγηα, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε επηηξνπή παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν θαη δηαπηζηψζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο Όξνπο ηεο Πχκβαζεο. 

Θάζε ηκεκαηηθή παξαιαβή ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηεο ζπληήξεζεο 

κέζσ ζχληαμεο πξαθηηθνχ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο. 

Πε θάζε ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

- ην ζέκα ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

- ε δηεχζπλζε ηνπ θηηξίνπ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν. 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 2 ηζφπνζεο δφζεηο ζην 100% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί (κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο αληίζηνηρα 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο). Νη ηκεκαηηθέο παξαιαβέο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δφζεσλ. 

Ζ ηειεπηαία πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, εθφζνλ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ζηε 

Γ/λζε Πηέγαζεο θαη κία πεχζπλε Γήισζε θαιήο ζπληήξεζεο & ιεηηνπξγίαο γηα 

θάζε πνζηαζκφ Κέζεο Ράζεο πνπ ζπληεξεί, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη θαη ηα 

βαζηθφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνζηαζκνχ, φπσο ε Ηζρχο ηνπ, ν Ρχπνο 

ηνπ (ειαίνπ ή ξεηίλεο) θαη ν Αξηζκφο Ξαξνρήο ηεο Γ.Δ.Ζ., θαζψο θαη πξνβιήκαηα 

πνπ έηπραλ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

Δθφζνλ ν κεηαζρεκαηηζηήο πνπ ζπληεξείηαη είλαη κεηαζρεκαηηζηήο ειαίνπ, ν 

Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ 

ηνπ ειαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή. Αληίγξαθν ησλ αλαιχζεσλ ζα 

δηαβηβάζεη ε πεξεζία ηνπ θηηξίνπ ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο & Ρερληθψλ πεξεζηψλ 

ηνπ ΔΦΘΑ.  

 

Ρα ηηκνιφγηα ζα θαηαηίζεληαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο, Ρκήκα Ππληήξεζεο, Ηππνθξάηνπο 19 

Αζήλα, γηα έιεγρν. Δθεί ζα ζπγθεληξψλνληαη ηα ηηκνιφγηα, ηα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ 

θαη ηα πξαθηηθά ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ππνγεγξακκέλα απφ 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηαβηβάδνληαη ζηε Γηεχζπλζε Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Δθηέιεζεο Γαπαλψλ γηα πιεξσκή. 
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15. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο ζα έρεη ηζρχ ελφο έηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα 1 έηνο επηπιένλ κε ηελ ίδηα ακνηβή. 

 

16. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγείηαη  απφ ηε 

Γ/λζε Πηέγαζεο.  

 

17. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, ε 

νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

ΓΔΛΗΘΑ 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ζέκαηη εγθαηεζηεκέλσλ πνζηαζκψλ Κέζεο 

Ράζεο (/Π-Κ.Ρ.), απαηηείηαη ε εηήζηα ζπληήξεζή ηνπ θαζψο θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε απηνχ, απφ 

εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ζπληήξεζεο. 

Κε ηνλ φξν «ζπληήξεζε», λνείηαη ε αλά εμάκελν επηζεψξεζε κε ηνλ Κ/Π (Κεηαζρεκαηηζηή) ππφ 

ηάζε θαη ε εηήζηα ζπληήξεζε κε ηνλ Κ/Π εθηφο ηάζεο. 

 Νη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πεξηγξάθνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, 

αιιά φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζπληζηψληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε κεραλήκαηνο 

ή ζπζθεπήο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Νη εξγαζίεο επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ απνηεινχλ ηνλ 

ππνζηαζκφ, ήηνη:  

 Σψξνο εγθαηάζηαζεο Κεηαζρεκαηηζηή. 

 Σψξνο εγθαηάζηαζεο Ξεδίσλ Κέζεο Ράζεο. 

 Σψξνο εγθαηάζηαζεο Γεληθψλ Ξεδίσλ Σακειήο Ράζεο θαη Κνλάδαο Αληηζηάζκηζεο. 

 Σψξνο πεδίσλ ΓΔΖ. 

 

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ 

Ζ επηζεψξεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηνπο ηξεηο ρψξνπο απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη ν θάζε 

/Π (πνζηαζκφο), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Νη γεληθνί έιεγρνη πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε επίζθεςε είλαη: 

 Νπηηθφο έιεγρνο κεηαζρεκαηηζηψλ, Ξεδίσλ Κ.Ρ (Κέζεο Ράζεο) θαη Σ.Ρ. (Σακειήο Ράζεο). 

 Νπηηθφο έιεγρνο θαισδίσλ ηζρχνο θαη βνεζεηηθήο ηάζεο. 

 Νπηηθφο έιεγρνο ζπζηήκαηνο βνεζεηηθήο ηάζεο. 

 Ξαξαθνινχζεζε ελδείμεσλ ησλ νξγάλσλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Ππγθξηηηθφο νπηηθφο έιεγρνο ξπζκίζεσλ δηαθνπηψλ. 

 Νπηηθφο θαη ζπγθξηηηθφο έιεγρνο ζπζηεκάησλ αληηζηάζκηζεο. 
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 Αθνπζηηθφο έιεγρνο. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο θαη ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ – ςχμεο ησλ ρψξσλ ηνπ /Π. 

 Έιεγρνο θσηηζκνχ, θσηηζηηθψλ αζθαιείαο, ππξαζθαιείαο, πηλαθίδσλ-ζήκαλζεο, 

πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ αζθαινχο ρεηξηζκνχ (ηάπεηαο, γάληηα). 

 Πχληαμε έθζεζεο ειέγρνπ θαη θνηλνπνίεζε απηήο ζηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ή ζηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο αθχγξαλζεο ηνπ ρψξνπ πεδίσλ ηεο ΓΔΖ. 

 

ΔΡΖΠΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

Νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ησλ /Π-Κ.Ρ. 

(πνζηαζκψλ Κέζεο Ράζεο), ζα πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ εμακεληαίν έιεγρν θαη επηπιένλ ηηο παξαθάησ 

εξγαζίεο: 

 

ΣΥΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΔΓΗΥΛ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ 

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο κνλσηήξσλ ησλ κπαξψλ, δηαθνπηψλ, απνδεπθηψλ, 

κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο θαη ηάζεσο, αθξνθηβσηίσλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο. 

 Έιεγρνο θαη ζχζθημε θνριηψλ ζε κπάξεο, δηαθφπηεο θαη θαιψδηα. 

 Ππληήξεζε θηλεηψλ κεξψλ, ρεηξηζηεξίσλ, απνδεπθηψλ θαη απηνκάησλ δηαθνπηψλ. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε πελίσλ trip ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ. 

 Έιεγρνο γεηψζεσλ (πεξηκεηξηθήο ρψξνπ, κεηαιιηθψλ κεξψλ, Ξεδίσλ). 

 Έιεγρνο θαη ρεηξηζκφο ησλ απνδεπθηψλ ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ. 

 Έιεγρνο κεραληθψλ καλδαιψζεσλ απνδεπθηψλ, απηνκάησλ δηαθνπηψλ, γεησηψλ. 

 Έιεγρνο κνλσηήξσλ, αθξνθηβσηίσλ γηα ηπρφλ θαηαπφλεζε θαη αιινίσζε ηεο κνλσηηθήο 

ηνπο ηθαλφηεηαο. 

 Έιεγρνο βνεζεηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο (εάλ ππάξρεη). 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε επαθψλ ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ γηα ηπρφλ θαηαπφλεζή ηνπο θαη 

αιινίσζε ηεο κνλσηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε SF6, ζηνπο δηαθφπηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ειαίνπ ζηνπο δηαθφπηεο «πησρνχ ειαίνπ», (εθφζνλ νη δηαθφπηεο 

είλαη ειαηνδηαθφπηεο). 

 Δπηβεβαίσζε απφθξηζεο ηνπ απηνκάηνπ δηαθφπηε ζηηο εληνιέο ηνπ ειεθηξνλφκνπ 

(πξνζνκνίσζε ζθάικαηνο ζηηο πεξηνρέο ξπζκίζεσο ησλ Ζ/Λ). 

 Έιεγρνο πηψζεσο ησλ αζθαιεηναπνδεπθηψλ, απφ ηελ δηάηαμε ηήμεσο ησλ αζθαιεηψλ. 

 Έιεγρνο ησλ ειεθηξνλφκσλ δεπηεξνγελνχο πξνζηαζίαο. 
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 Έιεγρνο πηψζεσο ησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο, απφ ζεξκφκεηξν ή άιιε δηάηαμε 

αιιεινκαλδάισζεο φπνπ ππάξρεη. 

 Έιεγρνο ησλ Κ/Π ηάζεσο & εληάζεσο. 

 Νπηηθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (φπνπ ππάξρνπλ). 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο νλνκαζηηθήο έληαζεο αζθαιεηψλ. 

 Κέηξεζε αληηζηάζεσο κνλψζεσο εμνπιηζκνχ. 

 Έιεγρνο έδξαζεο Ξεδίσλ. 

 Θαζαξηζκφο ησλ Ξεδίσλ θαη ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 

ΣΥΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΡΖ ΜΖΟΝ ΡΞΝ 

 Έιεγρνο ξεηίλεο Κ/Π θαη καγλεηηθνχ ππξήλα. 

 Ππληήξεζε κνλσηήξσλ ησλ κπαξψλ – δπγψλ, αθξνθηβσηίσλ ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ Κ/Π. 

 Έιεγρνη γεηψζεσλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 

 Έιεγρνη γεηψζεσλ νπδεηέξνπ θφκβνπ. 

 Έιεγρνη ησλ θνριηψλ ζπζθίμεσο δπγψλ – κπαξψλ – θαισδίσλ Κ.Ρ & Σ.Ρ. 

 Έιεγρνη θαισδίσλ. 

 Έιεγρνο ζηεξίμεσο θαισδίσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεσο. 

 Ππληήξεζε – δνθηκέο πξνζηαζηψλ Κ/Π. 

 Έιεγρνο κεηξεηηθήο δηάηαμεο αηζζεηεξίσλ ζεξκνθξαζίαο Κ/Π. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ελεξγνπνίεζεο trip – alarm δηαθνπηψλ ησλ Κ/Π. 

 Κέηξεζε αληίζηαζεο κνλψζεσο εμνπιηζκνχ Κ.Ρ. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ζρέζεο Κ/Π. 

 Έιεγρνο ζπζηνηρίαο ππθλσηψλ ηνπηθήο αληηζηάζκηζεο, εάλ ππάξρνπλ. 

 Έιεγρνο έδξαζεο Κ/Π. 

 Θαζαξηζκφο εζσηεξηθνχ πελίσλ Κ/Π. 

 Δμσηεξηθφο θαζαξηζκφο ηνπ Κ/Π θαη ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 

ΣΥΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΡΖ ΔΙΑΗΝ 

Θαηά ηελ ζπληήξεζε ησλ Κ/Π ειαίνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαπάλσ έιεγρνη θαη 

επηπιένλ: 

 Ιήςε δείγκαηνο ιαδηνχ γηα θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο θαη κέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

(δηειεθηξηθή αληνρή, επηθαλεηαθή ηάζε, έιεγρνο ησλ δηαιπκέλσλ αεξίσλ, ζπληειεζηήο 

ηζρχνο, βαζκφο εμνπδεηέξσζεο, επηβξαδπληέο νμείδσζεο, ιχζε θνπξαλίσλ, ρξψκα, 

πνζφηεηα πγξαζίαο, αησξήκαηα). Νξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο δηεμάγνληαη 

επηηφπνπ ελψ άιιεο απαηηείηαη λα δηεμαρζνχλ εξγαζηεξηαθά. 
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 Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ (θαη ελδερφκελε ζπκπιήξσζε κέρξη ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηάο ηνπο), έιεγρνο γηα δηαξξνέο. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο ηνπ Κ/Π θαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

πγξνζθνπηθψλ θξπζηάιισλ (silica gel) ηνπ αθπγξαληήξα. 

 Γνθηκή ζεηξήλαο ζπλαγεξκνχ θαη έιεγρνο δηαθνπήο απφ ζεξκφκεηξν θαη ζπζθεπή Buchholz. 

 Αλαγέλλεζε ιαδηνχ εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην θαη έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ 

επηβιέπνληα κεραληθφ. 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο θειχθνπο Κ/Π. 

 Έιεγρνο ειαηνιεθάλεο γηα ηπρφλ δηαξξνέο. 

 Κέηξεζε ηεο κφλσζεο θαη ηεο σκηθήο αληίζηαζεο ησλ ηπιηγκάησλ. 

 Έιεγρνο έδξαζεο Κ/Π. 

 

ΣΥΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΔΛΗΘΥΛ ΞΔΓΗΥΛ ΣΑΚΖΙΖΠ ΡΑΠΖΠ ΘΑΗ ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΑΛΡΗΠΡΑΘΚΗΠΖΠ 

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο κνλσηήξσλ ησλ κπαξψλ, δηαθνπηψλ θαη αζθαιεηψλ 

 Έιεγρνο ζχζθημεο θνριηψλ ησλ κπαξψλ, δηαθνπηψλ θαη θαισδίσλ. 

 Νπηηθφο έιεγρνο ησλ αθξνδεθηψλ ησλ θαισδίσλ απφ αιιαγή ρξψκαηνο. 

 Ππληήξεζε ησλ θηλεηψλ κεξψλ ζηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηψλ κεξψλ ησλ ρεηξηζηεξίσλ ζηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο, 

απνδεχθηεο απηνκάησλ δηαθνπηψλ. 

 Νπηηθφο έιεγρνο ησλ επαθψλ ζηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο. 

 Έιεγρνο γεηψζεσλ κεηαιιηθψλ κεξψλ Ξεδίνπ θαη νπδεηέξνπ θφκβνπ. 

 Κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο νπδεηέξνπ θφκβνπ ησλ Κ/Π. 

 Νπηηθφο έιεγρνο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο, θαζψο θαη ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 

(ακπεξφκεηξα, βνιηφκεηξα, φξγαλα cosθ, θηινβαξφκεηξα, κεηξεηψλ, ελδεηθηηθψλ 

ιπρληψλ). 

 Έιεγρνο ππθλσηψλ, ζχζθημεο ππθλσηψλ, νπηηθφο έιεγρνο επαθψλ, αζθαιεηψλ, ζπληήξεζε 

κνλάδσλ αληηζηάζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο, κέηξεζε ζπκκεηξηθήο θφξηηζεο ηεο ζπζηνηρίαο 

ππθλσηψλ. 

 Έιεγρνο καλδαιψζεσο ρεηξηζκψλ ησλ δηαθνπηψλ εηζφδνπ απφ Κ/Π. 

 Έιεγρνο έδξαζεο Ξεδίσλ. 

 Θαζαξηζκφο ησλ Ξεδίσλ θαη ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΣΥΟΝ ΞΔΓΗΥΛ ΓΔΖ 

 Ππληήξεζε ηεο ζπζθεπήο αθχγξαλζεο ηνπ ρψξνπ πεδίσλ ηεο ΓΔΖ. 
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ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

Νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εηήζηα ζπληήξεζε ζα πξνεγεζνχλ ησλ εξγαζηψλ 

ηεο εμακεληαίαο επηζεψξεζεο θαη ζα γίλνπλ ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ δελ ζα δηαζαιεπηεί 

ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ. 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

«ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΓΗΑΙΔΗΞΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ --UPS» (3) 

 

Α. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 

Α1. Θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

1) Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Θάζε ζπκκεηέρσλ, απαηηείηαη λα αζθεί επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ.  

2) Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

 Η. Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 έλαλ ηνπιάρηζηνλ Γηπισκαηνχρν Κεραληθφ (απφθνηην Α.Δ.Η.), κέινο ηνπ Ρ.Δ.Δ., 

πεληαεηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο απφ θηήζεσο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ή 

 έλαλ ηνπιάρηζηνλ Ξηπρηνχρν Κεραληθφ (απφθνηην Ρ.Δ.Η.), πεληαεηνχο ηνπιάρηζηνλ 

εκπεηξίαο απφ θηήζεσο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο. 

 

ΗΗ. Δπηπιένλ ν θάζε δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη λα δηαζέηεη θαη έλαλ ηνπιάρηζηνλ Δγθαηαζηάηε 

Ζιεθηξνιφγν Νκάδαο αληίζηνηρεο κε ηελ ηζρχ ηνπ /Π-Κ.Ρ. ηνπ θηηξίνπ, δειαδή:  

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 1εο Νκάδαο (γηα /Π <250KW) 

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 2εο Νκάδαο (250KW≤ /Π <600KW) 

 Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγν 3εο ή 4εο Νκάδαο (γηα /Π ≥600KW) 

 

ΗΗΗ. Ν επηβιέπσλ Κεραληθφο θαη ν Ζιεθηξνιφγνο Δγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα απαζρνινχληαη 

κφληκα ζηελ επηρείξεζε, δειαδή λα είλαη ηδηνθηήηεο, εηαίξνη, κέηνρνη, ππάιιεινη θιπ ή κφληκνη 

ζπλεξγάηεο.  

 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα 

πξνζθνκίζεη: 

Η. θσηναληίγξαθα ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ θαζψο θαη ηεο άδεηαο αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο ηνπ επηβιέπνληνο Κεραληθνχ. Ζ εκπεηξία ηεθκεξηψλεηαη κφλν απφ ην ρξφλν 

απφθηεζεο ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

ΗΗ. Φσηναληίγξαθα ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα ηνλ Ζιεθηξνιφγν 

ΗΗΗ. Ζ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία, ήηνη πίλαθαο πξνζσπηθνχ ν νπνίνο λα έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο θαη ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ηεο ππνβνιήο ηνπ λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ν επηβιέπσλ Κεραληθφο ή ν Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο δελ απνηεινχλ 
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κφληκν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο αιιά απνηεινχλ κφληκν ζπλεξγάηε απηήο, ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ζε θσηναληίγξαθν. 

 

 

3) Ξξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ελ ηζρχ, κε αληηθείκελν 

ην πξνο εθηέιεζε αληηθείκελν, δει. ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πνζηαζκψλ 

Κέζεο Ράζεο (/Π-Κ.Ρ.).  

Ρν ISO 9001:2015, είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη αθνξά ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εηαηξεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ην 

παξερφκελν πξντφλ ή ππεξεζία. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλσηέξσ απαίηεζεο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ. 

 

Α2. Θάζε ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά», ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 

1599/1986, ζηελ νπνία: 

1) Λα δειψλεη φηη επηζθέθζεθε ηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη. 

2) Λα δειψλεη φηη αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε πιηθνχ πνπ ζα απαηηεζεί 

ζε φιν ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζπληήξεζεο. 

3)  Λα δειψλεη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα νπνία θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

4) Λα δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, καηαίσζεο, αθχξσζεο ή δηαθνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Β. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

1. Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζεη ν εθάζηνηε ππνςήθηνο ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ ζπληήξεζε, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ην θφζηνο ησλ δνθηκψλ ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο ζηα κνλσηηθά ιάδηα ησλ Κ/Π (γηα ηνπο 

Κ/Π ειαίνπ), θαζψο θαη ηα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο, φπσο ηα πάζεο θχζεσο πιηθά 

θαζαξηζκνχ θαη ιηπάλζεσο, ε αληηθαηάζηαζε ησλ πγξνζθνπηθψλ θξπζηάιισλ (silica gel) 

ηνπ αθπγξαληήξα, ηα ιάδηα πνπ ελδερνκέλσο ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξσζνχλ ζηνπο Κ/Π θαη 

κέρξη ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηάο ηνπο, θαη γεληθά φζα αλαιψζηκα πιηθά 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ηα νπνία αλαιψζηκα πιηθά νθείιεη ν 

αλάδνρνο λα αληηθαζηζηά ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαζψο θαη ε αληίζηνηρε εξγαζία 

αληηθαηάζηαζεο ησλ αλαισζίκσλ.  

 Ρα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Ρν θφζηνο παληφο είδνπο εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Ρα έμνδα κεηαθνξψλ. 

 Ζ ακνηβή ηνπ ζπλεξγείνπ. 
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 Νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί. 

 Όιεο νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο. 

 

2. Ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε θάζε φξγαλν, ζπζθεπή, 

εξγαιείν θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηηο δνθηκέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ επηζθεπή θαη ξχζκηζε απηψλ. 

 

3. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, 

αιιά φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζπληζηψληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε 

κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

4. Ζ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ζε εξγάζηκεο ή κε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ αξγηψλ) εκέξεο θαη ψξεο ρσξίο φκσο λα παξαθσιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ. 

Ν αλάδνρνο ηνπιάρηζηνλ 5 κέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηε Γ/λζε Πηέγαζεο. 

 

5. Ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε λνκηθή θάιπςε ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ πνζηαζκψλ απέλαληη ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ζα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο 

εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνο ηε 

Γ.Δ.Ζ., φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν (πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο θ.ι.π.) Ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα εηνηκάδεη φια ηα απαηηνχκελα πξνο ηνχην ζρέδηα, έγγξαθα θαη ινηπά 

ζηνηρεία κε δηθή ηνπ επζχλε. 

6. Κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ν νπνίνο 

ζα νξηζηεί απφ ηελ Γ/λζε ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ, ζα ηεξείηαη θάθεινο κε ηα 

δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ, ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζεο ηεο 

επίζθεςεο ζπληήξεζεο θαη ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο πεξεζίαο. 

Ππγθεθξηκέλα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο ηνπ ν Αλάδνρνο, ζα αλαγξάθεη ζην 

δειηίν ζπληήξεζεο αλαιπηηθά φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε. Πηα δειηία 

ζπληήξεζεο ζα αλαγξάθνληαη επίζεο θαη νπνηεζδήπνηε βιάβεο, επηζθεπέο θαη παξαηεξήζεηο 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαιχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πηελ 

πεξίπησζε βιαβψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη πάληα λα ελεκεξψλεη θαη πξνθνξηθά ηελ Γ/λζε 

ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ. 

Δπηπιένλ, ζηα δειηία ζπληήξεζεο ν Αλάδνρνο ζα αλαγξάθεη θαη ηηο βαζηθφηεξεο ελδείμεηο-

κεηξήζεηο ζηνηρείσλ ηεο εγθ/ζεο. 

Ρα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιφηππα, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

ηερληθφ ηνπ Αλαδφρνπ, απφ ηνλ επηβιέπνληα ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαζψο θαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ εθ κέξνπο 

ηεο πεξεζίαο ηνπ θηηξίνπ. Έλα εθ ησλ δχν δειηίσλ ζα παξακέλεη ζην θηίξην, ζε θάθειν 

πνπ ζα θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ ππεχζπλνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαη 

έλα ζα δηαβηβάδεηαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, γηα έιεγρν. 

 

7. Πε πεξίπησζε βιάβεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, θαη 

ζε δηάζηεκα 1 έσο 4 σξψλ κεηά απφ ηειεθσληθή ή γξαπηή εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο 

ηνπ θηηξίνπ ή ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο, φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο, εξγάζηκεο ή κε, ζπκπ/λσλ θαη 
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ησλ αξγηψλ, λα επηιεθζεί ηνπ πξνβιήκαηνο (λα πξνζέιζεη ζην θηίξην, λα εληνπίζεη θαη λα 

αλαθέξεη ηελ βιάβε). 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα απιή βιάβε, ρσξίο απαίηεζε αληαιιαθηηθψλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

ηελ απνθαηαζηήζεη άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη είηε ζε θπζηνινγηθή θζνξά είηε ζε θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη δελ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ε απνθαηάζηαζή ηεο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γ/λζεο ηεο πεξεζίαο ηνπ 

θηηξίνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Πε θάζε πεξίπησζε αλ ε πεξεζία θξίλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπληεξεηή πνπ αθνξά 

ηελ επηζθεπή εθηφο ινγηθψλ νηθνλνκηθψλ ή ρξνληθψλ πιαηζίσλ, δχλαηαη λα 

αλαζέζεη ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ζε άιιν ζπλεξγείν πνπ ζα θαηαζέζεη 

ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 

Γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη 

άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο ή εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη ε Γ/λζε 

Πηέγαζεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηφζν γηα ηα πιηθά-αληαιιαθηηθά φζν θαη γηα ηελ 

εξγαζία. Πηελ έλλνηα ηεο πιεκκεινχο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κε έγθαηξε θαη 

έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηεο πεξεζίαο γηα επηζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνβιέπεη ζηε θαιή ηνπο ιεηηνπξγία, αιιά είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ λα πξνβιέπνληαη θαη λα πξνιακβάλνληαη ηπρφλ βιάβεο ή δεκηέο. 

Πηα αληαιιαθηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο, δειαδή 

φζα ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ηα νπνία ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

αληηθαζηζηά ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

8. Πε πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηαζηεί βιάβε απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο (ζεηζκφο, πιεκκχξα, 

ππξθαγηά, δνιηνθζνξά θ.ι.π.) ε απνθαηάζηαζή ηνπο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο (γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο) θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Γ/λζεο Πηέγαζεο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

 

9. Ν Αλάδνρνο δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ αλσηέξα βία, 

απεξγία ή άιια απξφβιεπηα γεγνλφηα. 

 

10. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά (ΔΙ.Ν.Ρ. ή άιινπ επξσπατθνχ θνξέα) θαη 

ζα θέξνπλ ηηο ζεκάλζεηο CE ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο. 

 

11. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

Λα ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο γηα ηελ εξγαζία, ηηο ακνηβέο θαη ηα σξάξηα εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

Λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

θαη ζε θάζε ηξίην. 

Λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Λα απνθαηαζηήζεη θάζε είδνπο δεκηά ή βιάβε, πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο 

θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο, ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
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Λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ κέρξη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

12. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο θαζαξφηεηαο ησλ 

ρψξσλ. Ρα πιηθά ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη ζα απνκαθξχλνληαη άκεζα. 

 

13. Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηα θάζε 

θχζεσο δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο. 

Ζ παξαβίαζε ηεο άλσ απαγφξεπζεο ζπλεπάγεηαη απφ κφλε ηεο θαη απηνηειψο ιφγν 

θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο. 

Θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ηέηνηα εθρψξεζε, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο 

πεξεζίαο, πνπ ρνξεγείηαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έγθξηζε απηή. 

 

14. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα ηηκνιφγηα, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε επηηξνπή 

παξαιαβήο πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν θαη δηαπηζηψζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο Όξνπο ηεο Πχκβαζεο. 

Θάζε ηκεκαηηθή παξαιαβή ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηεο ζπληήξεζεο 

κέζσ ζχληαμεο πξαθηηθνχ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο. 

Πε θάζε ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

- ην ζέκα ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

- ε δηεχζπλζε ηνπ θηηξίνπ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν. 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 2 ηζφπνζεο δφζεηο ζην 100% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί (κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο αληίζηνηρα 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο). Νη ηκεκαηηθέο παξαιαβέο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δφζεσλ. 

Ζ ηειεπηαία πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, εθφζνλ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ζηε 

Γ/λζε Πηέγαζεο θαη κία πεχζπλε Γήισζε θαιήο ζπληήξεζεο & ιεηηνπξγίαο γηα 

θάζε πνζηαζκφ Κέζεο Ράζεο πνπ ζπληεξεί, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη θαη ηα 

βαζηθφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνζηαζκνχ, φπσο ε Ηζρχο ηνπ, ν Ρχπνο 

ηνπ (ειαίνπ ή ξεηίλεο) θαη ν Αξηζκφο Ξαξνρήο ηεο Γ.Δ.Ζ., θαζψο θαη πξνβιήκαηα 

πνπ έηπραλ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

Δθφζνλ ν κεηαζρεκαηηζηήο πνπ ζπληεξείηαη είλαη κεηαζρεκαηηζηήο ειαίνπ, ν 

Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ 

ηνπ ειαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή. Αληίγξαθν ησλ αλαιχζεσλ ζα 

δηαβηβάζεη ε πεξεζία ηνπ θηηξίνπ ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο & Ρερληθψλ πεξεζηψλ 

ηνπ ΔΦΘΑ.  

 

Ρα ηηκνιφγηα ζα θαηαηίζεληαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο, Ρκήκα Ππληήξεζεο, Ηππνθξάηνπο 19 

Αζήλα, γηα έιεγρν. Δθεί ζα ζπγθεληξψλνληαη ηα ηηκνιφγηα, ηα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ 

θαη ηα πξαθηηθά ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ππνγεγξακκέλα απφ 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηαβηβάδνληαη ζηε Γηεχζπλζε Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Δθηέιεζεο Γαπαλψλ γηα πιεξσκή. 

 

15. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο ζα έρεη ηζρχ ελφο έηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα 1 έηνο επηπιένλ κε ηελ ίδηα ακνηβή. 
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16. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγείηαη  απφ ηε 

Γ/λζε Πηέγαζεο.  

 

17. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, ε 

νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

ΓΔΛΗΘΑ 

Ρα UPS ιεηηνπξγνχλ αδηάιεηπηα επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο. 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ UPS απαηηείηαη ε 

ζπληήξεζή ηνπο κία θνξά ην κήλα, απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ζπληήξεζεο. 

Νη απαηηνχκελεο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πεξηγξάθνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο 

Πχκβαζεο. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, αθφκε θαη απηέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρερληθή 

Ξεξηγξαθή, αιιά φκσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζπληζηψληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θάζε 

κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. 

 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 

1) Δπηζεψξεζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ ιεηηνπξγεί θάζε UPS. 

2) Θαζαξηζκφο εζσηεξηθά & εμσηεξηθά θάζε UPS. 

3) Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαη θαισδηψζεσλ. 

4) Έιεγρνο θαη κέηξεζε ησλ: ηάζεσλ εηζφδνπ-εμφδνπ, θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ, ζπρλφηεηαο 
εηζφδνπ-εμφδνπ, ξεπκάησλ εηζφδνπ-εμφδνπ θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ. 

5) Ξξνζνκνίσζε δηαθνπήο ηάζεο δηθηχνπ θαη έιεγρνο ηάζεσλ εηζφδνπ-εμφδνπ εθθφξηηζεο 
ζπζζσξεπηψλ, ζπρλφηεηαο εηζφδνπ-εμφδνπ, ξεπκάησλ εηζφδνπ-εμφδνπ εθθφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ. 

6) Ξξνζνκνίσζε ππεξθφξηηζεο ζηελ έμνδν, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο Β PASS. 

7) Δπηβεβαίσζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκηζηήξσλ. 

8) Δπηβεβαίσζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαλδίζηνξο. 

9) Έιεγρνο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ θαη εθηχπσζε αξρείνπ θαηαγξαθψλ φπνπ ππάξρεη 
ζχλδεζε κε PC. 

10) Έιεγρνο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο 
UPS, έιεγρνο κεηαγσγήο, έιεγρνο ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο αλά θάζε ζηελ παξνρή, έιεγρνο γεληθήο 
ιεηηνπξγίαο (ζφξπβνο, απφδνζε θιπ). 

11) Ππκπιήξσζε θχιινπ ζπληήξεζεο θαη ηήξεζε αξρείνπ. 

12) Δλεκέξσζε ηνπ ρξήζηε γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα. 
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13) Ξξνηάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ UPS κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λζε Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

Ξιεξνθνξηθήο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 2 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ  - ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΡΗΚΖΚΑ 

 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη o ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ κε Θ.Α.Δ.:00.10.0879 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 
ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ Φνξέα.    

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε κε αξ. πξση. Κ666/06-08-2021 

(ΑΓΑ:6ΜΘΚ46ΚΑΞΠ-8ΝΑ., ΑΓΑΚ:21REQ009125137) αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο 

πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021,2022 θαη 2023 θαη έιαβε α/α 28500/2021 θαηαρψξεζεο ζην 

κεηξψν δεζκεχζεσλ/Βηβιίν εγθξίζεσλ & Δληνιψλ Ξιεξσκήο ηνπ θνξέα. 

 

ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΡΗΚΖΚΑ 

Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηίκεκα ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

#.....# πιένλ Φ.Ξ.Α. ήηνη #....# ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α. φπσο αλαιχεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

αλαδφρνπ.  

 

ΑΟΘΟΝ 3    

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Ζ ζχκβαζε ζα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ήηνη …………/2021, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Φνξέα γηα έλα (1) 

επηπιένλ έηνο παξάηαζεο απηήο. 

 

ΑΟΘΟΝ 4  

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη δεζκεχεηαη αλέθθιεηα  ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή:  

4.1. Όηη, ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α’ (θαη ηνπ λ. 4412/2016). Ζ ηήξεζε ησλ ελ 

ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ 

ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  
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4.2. Όηη ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην Λφκν θαη κε ηελ παξνχζα, φηη ζα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηελ  

Ξξφζθιεζε  

ζχκθσλα κε ηε ξήηξα 

αθεξαηφηεηαο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο.  

4.3. φηη, δελ δεκηνπξγείηαη θακηά έλλνκε ζρέζε κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ πνπ απαζρνινχληαη ζην Έξγν νχηε θαη κεηαμχ 

ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο 

αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη κεξηκλά φπσο νη ππεξγνιάβνη θαη ινηπνί ζπλεξγάηεο ηνπ 

λα πξάμνπλ ην ίδην. 

 Ρα δχν κέξε ιακβάλνπλ θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αλαινγεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Αλαδφρνπ  θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 5  

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα ηηκνιφγηα, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε 

επηηξνπή παξαιαβήο πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν θαη δηαπηζηψζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή & ηνπο Όξνπο ηεο Πχκβαζεο. 

Θάζε ηκεκαηηθή παξαιαβή ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηεο ζπληήξεζεο κέζσ 

ζχληαμεο πξαθηηθνχ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο. 

Πε θάζε ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

- ην ζέκα ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

- ε δηεχζπλζε ηνπ θηηξίνπ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν. 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 2 ηζφπνζεο δφζεηο ζην 100% ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί (κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο αληίζηνηρα απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο). Νη ηκεκαηηθέο παξαιαβέο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δφζεσλ. 

Ζ ηειεπηαία πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, εθφζνλ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο: 

Α) κία πεχζπλε Γήισζε θαιήο ζπληήξεζεο γηα ην Ζ/Ε πνπ ζπληεξεί, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεη 

θαη ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ζ/Ε, (φπσο ε Ηζρχο ηνπ Ζ/Ε, ν Ρχπνο ηνπ Ζ/Ε, ν Ρχπνο ηεο 

Κεραλήο, νη Αξηζκνί Πεηξάο-Serial Numbers θ.ι.π.), θαζψο θαη πξνβιήκαηα πνπ έηπραλ πξηλ ηε 

ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

Β) κία πεχζπλε Γήισζε θαιήο ζπληήξεζεο & ιεηηνπξγίαο γηα θάζε πνζηαζκφ Κέζεο Ράζεο πνπ 

ζπληεξεί, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη θαη ηα βαζηθφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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πνζηαζκνχ, φπσο ε Ηζρχο ηνπ, ν Ρχπνο ηνπ (ειαίνπ ή ξεηίλεο) θαη ν Αξηζκφο Ξαξνρήο ηεο Γ.Δ.Ζ., 

θαζψο θαη πξνβιήκαηα πνπ έηπραλ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

Δθφζνλ ν κεηαζρεκαηηζηήο πνπ ζπληεξείηαη είλαη κεηαζρεκαηηζηήο ειαίνπ, ν Αλάδνρνο ζα 

πξνζθνκίζεη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ηνπ ειαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

Ρερληθή Ξεξηγξαθή. Αληίγξαθν ησλ αλαιχζεσλ ζα δηαβηβάζεη ε πεξεζία ηνπ θηηξίνπ ζηε Γ/λζε 

Πηέγαζεο & Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ ΔΦΘΑ. 

Γ) κία πεχζπλε Γήισζε θαιήο ζπληήξεζεο γηα ην UPS πνπ ζπληεξεί, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεη 

θαη ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ UPS, (φπσο ε Ηζρχο ηνπ UPS, ν Ρχπνο ηνπ UPS, νη Αξηζκνί 

Πεηξάο-Serial Numbers θ.ι.π.), θαζψο θαη πξνβιήκαηα πνπ έηπραλ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

Ρα ηηκνιφγηα ζα θαηαηίζεληαη ζηε Γ/λζε Πηέγαζεο, Ρκήκα Ππληήξεζεο, Ηππνθξάηνπο 19 Αζήλα, 

γηα έιεγρν. Δθεί ζα ζπγθεληξψλνληαη ηα ηηκνιφγηα, ηα δειηία ζπληήξεζεο & βιαβψλ θαη ηα 

πξαθηηθά ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ππνγεγξακκέλα απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηαβηβάδνληαη ζηε Γηεχζπλζε Ξαξαθνινχζεζεο θαη Δθηέιεζεο 

Γαπαλψλ γηα πιεξσκή 

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη πξνζθνκίζεη φια ηα λφκηκα παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

θαζψο θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Ζ Γ/λζε Πηέγαζεο – Ρκ. Ππληήξεζεο, αθνχ θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο δηαβηβάδεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά ζηε αξκφδηα Γ/λζε Ξαξαθνινχζεζεο θαη Δθηέιεζεο Γαπαλψλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

 

 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

θξαηήζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (άξζξν 4 λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη).  

β) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) (αξ.350 παξ.3 λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη θαη ΘΑ αξ.1191, 

ΦΔΘ 969Β/22-3-17).  
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γ) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 

ηνπ λ. 4412/2016131. 

Νη ππεξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 

επ’απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο.  

 

Θάζε παξαζηαηηθφ (Γ.Α., -ηηκνιφγην θηι) ζα εθδίδεηαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

ΔΞΥΛΚΗΑ: e-Δ.Φ.Θ.Α.–ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΘΛΗΘΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ  

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ: ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ - Λ.Ξ.Γ.Γ. 

ΓΗΔΘΛΠΖ: ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ 22, 106 71, ΑΘΖΛΑ 

Α.Φ.Κ.: 997072577   

Γ.Ν.. : Γ΄ ΑΘΖΛΥΛ  

Ρν ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζα αλαθέξεη ηελ ηηκή ζε ΔΟΥ. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη ηα ηηκνιφγηα ηφζν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: d.stegasis@efka.gov.gr θαη tm.syntirisis@efka.gov.gr, φζν θαη 

ζε έληππε κνξθή ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Ηππνθξάηνπο 19, 106 79 Αζήλα, 

Γηεχζπλζε Πηέγαζεο – Ρκήκα Ππληήξεζεο, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη πέξαλ ησλ σο 

άλσ ζηνηρείσλ ηνπ Φνξέα θαη ηα ζηνηρεία ηεο Πχκβαζεο (αξ.θαθέινπ θαη ρξνληθφ 

δηάζηεκα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ). 

 
 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΡΗΚΖΠ  

Γελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ παξνχζα. 

 

ΑΟΘΟΝ 7  

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ- ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

7.1 Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 1 & 3 ηεο παξνχζαο θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ. 

  

7.2 Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ή/θαη λα ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα  κε ηα άξζξα 1 & 3 ηεο παξνχζαο. Κε εκπξφζεζκε παξνρή ησλ 

                                                           
131

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

mailto:d.stegasis@efka.gov.gr
mailto:tm.syntirisis@efka.gov.gr
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ππεξεζηψλ ή/θαη ππνβνιή ησλ παξαδνηέσλ απφ ηνλ Αλάδνρν επάγεηαη ηελ θήξπμε απηνχ σο 

έθπησηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζεο.   

7.3. Ζ Ξαξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε Γηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγείηαη απφ 

ηε Γ/λζε Πηέγαζεο. 

Ζ Ξαξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο πνπ ζα 

ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ.  

7.4. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη δελ έρεη εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα. 

 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ παξνχζα έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε 

ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ 

ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ  παξνχζα  ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. 

 Νη εγγπεηηθή  επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

 

 

ΑΟΘΟΝ 8: ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ-ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ –ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  

8.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη 

παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

απφθαζε απηή.  

8.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν  9  ηεο παξνχζεο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

8.3. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο 

θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
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ΑΟΘΟΝ 9: ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ ππ. αξ. ………… εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ 

ηεο Πχκβαζεο, ηεο Ρξάπεδαο …………………, πνζνχ #...............#€ (…………….ΔΟΥ), ην χςνο ηεο 

νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 4% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. (άξζξν 72 ηνπ 

Λ. 4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ. 4782/21 θαη ηζρχεη).   

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ 

θαη εθφζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί φινη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε έιεγρνη θαη 

ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Αλ ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, 

ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο είλαη δπλαηφλ λα απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ 

πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο 

πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά.  

Γηα ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζε απαηηείηαη : 

 αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ (γηα απνδέζκεπζε πνζνχ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο 

πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά.) 

 πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη έθδνζε απφθαζεο 

ην αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  

 εάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 10: ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΑ  

10.1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε 

ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ 

ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

10.2. Ν ππεξγνιάβνο ιακβάλεη γλψζε ηεο ζπλεκκέλεο ζηελ παξνχζα ξήηξα αθεξαηφηεηαο θαη 

δεζκεχεηαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. Ζ σο άλσ δέζκεπζε 

πεξηέξρεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
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ΑΟΘΟΝ 11: ΘΖΟΜΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΔΘΞΡΥΡΝ – ΘΟΥΠΔΗΠ  

11.1. Ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ή δελ ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ή δελ πξνβεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, 

ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 217 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο, κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηελ σο 

άλσ πεξίπησζε γ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία 

κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 

πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία ε νπνία ζα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

αλσηέξσ φριεζεο.  

Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Πηνλ αλάδνρν, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά 

πεξίπησζε, 

β) Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν 

ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4412/2016 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πεξί απνθιεηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο.  

Πηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηφπηλ ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη θπξψζεηο/απνθιεηζκφο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα σο άλσ α θαη β. 
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11.2. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 

παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  Αλ νη 

ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο 

ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016.   

11.3. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο 

ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη 

κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 

παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην. 

 

ΑΟΘΟΝ 12: ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ 

θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ.  

 

ΑΟΘΟΝ 13: ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  

13.1. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο, 

ζηηο νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλατνχ COVID-19 

δηφηη δελ ζπληζηνχλ απξφβιεπηα πεξηζηαηηθά ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο .  
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13.2. Ν Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 

γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί 

πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα 

απηφ νξγάλνπ.  

Κφλν ε έγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν 

Αλάδνρνο ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο ή κε θαηάιιεια εθπιήξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 14: ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ   

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) παξαζρέζεθαλ νη ππεξεζίεο ζην ζχλνιν ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην 

αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην 

απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πεξαίσζε ηεο 

ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ πξφζθιεζε.  

β) Ξαξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά  νη ππεξεζίεο πνπ παξαδφζεθαλ.  

γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή 

εθπηψζεηο θαη  

δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε 

 

ΑΟΘΟΝ 15: ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΚΝΛΝΚΔΟΝΠ ΙΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη 

ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) Ν Αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16 , φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί 

κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο 

ΠΙΔΔ. 
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δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα 

απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16 , φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλάδνρνο ν 

νπνίνο ζα βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή απνδεηθλχεη 

φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 

κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

ζη) ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

δέζκεπζε αθεξαηφηεηαο, σο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ζρέδην 

ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 16: ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ-ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ 

Νη ζπκβαιιφκελνη δελ δηθαηνχληαη λα κεηαβηβάζνπλ ή εθρσξήζνπλ νιηθά ή κεξηθά ηε Πχκβαζε ή 

ηηο εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ή δηθαηψκαηά ηνπο πξνο νηνλδήπνηε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ξεηή έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ άιινπ.  

Θαη’ εμαίξεζε ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ην δηθαίσκα είζπξαμεο ρξεκαηηθψλ 

πνζψλ θαηαβιεηέσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ζε Ρξάπεδα 

ηεο επηινγήο ηνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. 

 

ΑΟΘΟΝ 17: ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ  

17.1. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη εηδηθφηεξα α) απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθιεζε  θαη β) ηελ  πξφζθιεζε  θαη ηα Έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο.   

17.2. Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη 

ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζεο 11 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 7  (Σξφλνο 

παξάδνζεο), 8  (Απφξξηςε– αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα 

αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε 

κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο 

γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  

Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο.  

Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 
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λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο 

ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. 

Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο 

πξνζθπγήο.  

Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ 

απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή.  

Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 

νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

ΑΟΘΟΝ 18: ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΔΔ/2016/2019 ΘΑΗ ΡΝ Λ. 4624/2019 

(Α 137)132  

Ρα αληηζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο Ξξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ / General Data Protection Regulation – GDPR) θαη ηνπ Λ. 4624/2019. Δηδηθφηεξα: 

Α) Υο πξνο ηελ επεμεξγαζία απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηεζέλησλ/ζπλεξγαηψλ/ δαλεηδφλησλ εκπεηξία/ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

Ν Αλάδνρνο ζπλαηλεί ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη 

επηηξέπεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε-επηβεβαίσζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ αλαγθαία επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιιεο δεκφζηεο αξρέο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνζεθεχεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,  ηελ εθπιήξσζε ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ελ γέλεη ζπκκφξθσζή ηεο κε λφκηκε ππνρξέσζε, ζε έγραξην αξρείν θαη ζε 

ειεθηξνληθή βάζε κε πςειά ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο κε πξφζβαζε απζηεξψο θαη κφλν ζε 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ή παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη νη νπνίνη δηελεξγνχλ πξάμεηο επεμεξγαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνβεί ζε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία (π.ρ. ζπιινγή, θαηαρψξηζε, νξγάλσζε,  

απνζήθεπζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή, θαηαζηξνθή θ.ιπ.), γηα ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο 

ζθνπνχο, ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα φπσο: (α) επίζεκσλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο, 

(β) ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, (γ) δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ θαη 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, (δ) γεληθψλ πιεξνθνξηψλ, (ε) ζηνηρείσλ πιεξσκήο, 

                                                           
132 Αθνξά ζε θπζηθά πξφζσπα 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ινγαξηαζκψλ, (ζη) δεδνκέλσλ εηδηθήο θαηεγνξίαο, ησλ 

νπνίσλ ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηβάιιεηαη απφ ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζθνπνχο 

αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ή ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. 

Ρα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δαλεηδφλησλ εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ) απνζεθεχνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ γηα 

κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο  ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο 

πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. Πε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα 

δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. 

Θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ν 

Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο, θνξεηφηεηαο, δηφξζσζεο, πεξηνξηζκνχ, 

δηαγξαθήο ή θαη ελαληίσζεο ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην. 

Γελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ 

απηφλ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζπιιερζεί παξά κφλνλ ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

24 ηνπ λ. 4624/2019. 

Ζ δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε άιιν δεκφζην 

θνξέα επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ σο άλσ λφκνπ, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ή ηνπ ηξίηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν δηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη 

εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

Ρα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ηα αθφινπζα (email : atzimas@efka.gov.gr /ηει: 210-5243839) 

B. Υο πξνο ηελ επεμεξγαζία απφ ηνλ αλάδνρν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ΓΘΞΓ. Δηδηθφηεξα, ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ: 

α) ν αλάδνρνο (εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία) επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

κφλν βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ εληνιψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο),  

β) δηαζθαιίδεη φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ αλαιάβεη δέζκεπζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ή ηεινχλ ππφ ηε 

δένπζα θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο,  

γ) ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 ΓΘΞΓ,  

δ) ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 γηα ηελ πξφζιεςε άιινπ 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία,  
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ε) ιακβάλεη ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη επηθνπξεί ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κε ηα 

θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο λα απαληά ζε αηηήκαηα γηα άζθεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζην θεθάιαην III δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ,  

ζη) ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 32 έσο 36 ΓΘΞΓ, ιακβάδηλνληαο ππφςε ηε θχζε ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία,  

δ) θαη’ επηινγή ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο (αλαζέηνπζα αξρή), δηαγξάθεη ή επηζηξέθεη φια ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ επεμεξγαζίαο θαη δηαγξάθεη ηα πθηζηάκελα αληίγξαθα, εθηφο εάλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο 

ή ηνπ θξάηνπο κέινπο απαηηεί ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,  

ε) ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνο απφδεημε 

ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη επηηξέπεη θαη 

δηεπθνιχλεη ηνπο ειέγρνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζεσξήζεσλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή απφ άιινλ ειεγθηή εληεηαικέλν απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο.  

η) Ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ πξνζιακβάλεη άιινλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ρσξίο 

πξνεγνχκελε εηδηθή ή γεληθή γξαπηή άδεηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο.  

 

ΑΟΘΟΝ 19: ΙΝΗΞΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ   

Άπαληεο νη φξνη ηεο Ξξφζθιεζεο  θαη ησλ Δγγξάθσλ ηεο Πχκβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε 2 αληίηππα, αλαγλψζζεθε θαη ππνγξάθεθε σο 

αθνινχζσο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

 Απφ ηα δχν (2) πξσηφηππα, ην έλα θαηαηέζεθε ζηε Γηεχζπλζε Ξξνκεζεηψλ ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. θαη 

έλα (1) έιαβε ν Αλάδνρνο.     

         ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

Γηα  ηνλ e-ΔΦΘΑ                           ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ  

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ  

 

Ξ.ΓΝΦΔΜΖΠ                        Ν Λφκηκνο Δθπξφζσπνο  

    

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ  

Ππλ/λα ζηα πξσηφηππα αληίηππα ηεο παξνχζαο  :  

 



 

Σελίδα 149 

ΟΖΡΟΑ ΑΘΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ  

Γειψλσ/νχκε φηη δεζκεπφκαζηε φηη ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο δελ ελήξγεζα/ελεξγήζακε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα 

εμαθνινπζήζσ/νπκε λα ελεξγψ/νχκε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

Δηδηθφηεξα φηη: 

1) δελ δηέζεηα/δηαζέηακε εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζηε 

γλψζε θαη ζηελ αληίιεςε κνπ/καο κέζσ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζην πιαίζην ηεο 

ζπκκεηνρήο κνπ/καο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ 

δηαβνπιεχζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρα/κε θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί. 

2) δελ πξαγκαηνπνίεζα/ήζακε ελέξγεηεο λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ ρεηξαγψγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, είηε αηνκηθψο είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

3) δελ δηελήξγεζα/δηελεξγήζακε νχηε ζα δηελεξγήζσ/ήζνπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζχκβαζεο παξάλνκεο πιεξσκέο γηα δηεπθνιχλζεηο, εμππεξεηήζεηο ή ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 

4) δελ πξφζθεξα/πξνζθέξακε νχηε ζα πξνζθέξσ/νπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο ζχκβαζεο, άκεζα ή έκκεζα, νπνηαδήπνηε πιηθή εχλνηα, δψξν ή αληάιιαγκα ζε ππαιιήινπο ή 

κέιε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο θαη ζπδχγνπο θαη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή 

εμ αγρηζηείαο, θαη’ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ ή 

ζπλεξγάηεο απηψλ νχηε ρξεζηκνπνίεζα/ρξεζηκνπνηήζακε ή ζα ρξεζηκνπνηήζσ/ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηξίηα πξφζσπα, γηα λα δηνρεηεχζνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα. 

5) δελ ζα επηρεηξήζσ/νπκε  λα επεξεάζσ/νπκε κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νχηε ζα παξάζρσ-νπκε παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ελδέρεηαη 

λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, 

6) δελ έρσ/νπκε πξνβεί νχηε ζα πξνβψ/νχκε, άκεζα (ν ίδηνο) ή έκκεζα (κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ), 

ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε [ελαιιαθηηθά: φηη δελ έρσ-νπκε εκπιαθεί θαη δελ ζα εκπιαθψ-

νπκε ζε νπνηαδήπνηε παξάηππε, αλέληηκε ή απαηειή ζπκπεξηθνξά (πξάμε ή παξάιεηςε)] πνπ έρεη 

σο ζηφρν ηελ παξαπιάλεζε [/εμαπάηεζε] νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο εκπιεθνκέλνπ ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (φπσο 

ελδεηθηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο), ηελ απφθξπςε πιεξνθνξηψλ απφ 

απηφ, ηνλ εμαλαγθαζκφ απηνχ ζε ή/θαη ηελ αζέκηηε απφζπαζε απφ απηφ ξεηήο ή ζησπεξήο 

ζπγθαηάζεζεο ζηελ παξαβίαζε ή παξάθακςε λνκίκσλ ή ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ή ηπρφλ έγθξηζεο, ζεηηθήο γλψκεο ή απφθαζεο 
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παξαιαβήο (κέξνπο ή φινπ) ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ ή/θαη θαηαβνιήο (κέξνπο ή φινπ) ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 

7) φηη ζα απέρσ/νπκε απφ νπνηαδήπνηε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά πνπ ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα θαη ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά κνπ-καο,  

8) φηη ζα δειψζσ/νπκε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ακειιεηί κε ηελ πεξηέιεπζε ζε γλψζε κνπ/καο, 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, 

νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ κνπ-καο, ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ κνπ-καο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ κνπ) κε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ησλ απνθαηλφκελσλ ή/θαη γλσκνδνηηθψλ 

νξγάλσλ απηήο, ή/θαη ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηεο ή/θαη ησλ ζπδχγσλ θαη ζπγγελψλ εμ 

αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαη’ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο θαη ηεηάξηνπ 

βαζκνχ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο.  

 

Ν/ε ……. (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ/ αηνκηθήο επηρείξεζεο) ή ην λνκηθφ πξφζσπν........... 

κε ηελ επσλπκία ………….θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «..........................», πνπ εδξεχεη 

...................................... (. ΑΦΚ:....................., ΓΝ: ................., Ρ.Θ. ...................., λνκίκσο 

εθπξνζσπνχκελν (κφλν γηα λνκηθά πξφζσπα) απφ ηνλ .........................................  

 

πνγξαθή/Πθξαγίδα 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIIII – ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΦΞ 60/21 

 

ΡΚΖΚΑ 1 – ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΕΔΓΥΛ (Ζ/Ε) 

Α/Α 

Νδφο / 

Ξεξηνρή 

Ηζρχο 

(KVA) 

Ππρλφη. 

Δπηζ/ζεο 

Ρχπνο 

Γελλήηξηαο    

Αξ. Πεηξάο 

Ρχπνο 

Κεραλήο 

 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΓΗΑ 1 

ΔΡΝΠ 

πιένλ 

ΦΞΑ 

 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΓΗΑ 

ΞΑΟΑΡΑΠΖ 

1 ΔΡΝΠ 

πιένλ ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΝ 

1 

Αγ. 

Θσλζηαληίλνπ 

16, Αζήλα 

60 Β 

MARELLI, 

M8B 2082 

LA010MO 

VM, 19B03947   

 

2 
Ξαηεζίσλ 12,  

Αζήλα 
45 B --------------- VM MGEDD45   

 

3 

Ρζφρα 22 & 

Πνχηζνπ, 

Αζήλα 

40 Α 

SDMO, 

JM40K 

JM40K02007

059 

JOHN DEERE, 

CD 3029 T 

438302 

  

 

4 

Ξαπαδηακα-

ληνπνχινπ 87, 

Αζήλα 

275 Β 

MARELLI 

M7B 315 

SA/4 

CD 

3029T438302 
  

 

5 
Ζπείξνπ 38,  

Αζήλα 
150 B 

MARELLI, 

M8B 250 

ΚA4 

JOHN 

DEERE,CD 

6068 TF 258 

  

 

6 
Παησβξηάλδνπ 

18, Αζήλα 
60 Α   PERKINS   

 

         ΠΛΝΙΑ    

Ππρλφηεηα Δπηζεψξεζεο A = 1 εηήζηα ζπληήξεζε 

θαη 3 ηξηκεληαίεο επηζεσξήζεηο ΦΞΑ 24% 
  

 

Ππρλφηεηα Δπηζεψξεζεο Β = 1 εηήζηα ζπληήξεζε  

θαη 11 κεληαίεο επηζεσξήζεηο 

ΠΛΝΙΑ ΚΔ 

ΦΞΑ 
  

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 152 

ΡΚΖΚΑ 2 – ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΞΝΠΡΑΘΚΥΛ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ (Π Κ/Ρ) 

Α/Α Νδφο/Ξεξηνρή 
Ηζρχο 

(KVA) 

Θαηεγ. 

Διαίνπ, 

Οεηίλεο 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΓΗΑ 1 ΔΡΝΠ 

πιένλ ΦΞΑ 

 

ΘΝΠΡΝΠ ΓΗΑ 

ΞΑΟΑΡΑΠΖ 1 

ΔΡΝΠ, πιένλ 

ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΝ 

1 
Αγ. Θσλζηαληίλνπ 16, 

Αζήλα 
400 Δ   

 

2 
Κελάλδξνπ 41-43, 

Αζήλα 
400 Δ   

 

3 
Παησβξηάλδνπ 18, 

Αζήλα  
400 Δ   

 

4 
Ξαπαδηακαληνπνχινπ 87, 

Αζήλα 
400 Ο   

 

5 
Θνινθνηξψλε 4, 

Αζήλα 
400 Ο   

 

6 
Πηαδίνπ 29,  

Αζήλα 
500 Ο   

 

7 
Πηαδίνπ 29,  

Αζήλα 
500 Ο   

 

8 

 

Πηαδίνπ 29,  

Αζήλα 
630 Ο   

 

9 
Ζπείξνπ 38,  

Αζήλα 
630 Ο   

 

10 
Αθαδεκίαο 22,  

Αζήλα 
800 Ο   

 

  

  
 ΠΛΝΙΝ    

 

 ΦΞΑ 24%    

 ΠΛΝΙΑ ΚΔ ΦΞΑ    

 



 

Σελίδα 153 

ΡΚΖΚΑ 3 – ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΓΗΑΙΔΗΞΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

(UPS) 

Α/Α Νδφο/Ξεξηνρή 
Ηζρχο 

(KVA) 
Ρχπνο UPS 

  

ΘΝΠΡΝΠ 

ΓΗΑ 1 

ΔΡΝΠ 

πιένλ 

ΦΞΑ 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΓΗΑ 

ΞΑΟΑΡΑΠΖ 

1 ΔΡΝΠ 

πιένλ ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΝ 

1 
Ξαπαδηακαληνπνχι

νπ 87, Αζήλα 
120 

RIELLO 12ΚΟ 120 

S/N 

ML35UPI80580001  

  

 

2 
Ξαπαδηακαληνπνχι

νπ 87, Αζήλα 
120 RIELLO 12ΚΟ120     

 

3 
Αθαδεκίαο 22,  

Αζήλα 
60 DIGYS evo   

 

4 
Καθεδνλίαο 8,  

Αζήλα 
30 

TWIN 30/33 κε S/N 

B232195 
  

 

5 
Ι. Θεθηζηάο 178, 

Σαιάλδξη 
20 Tescom DS 320 SH   

 

6 
Ξαηεζίσλ 54,  

Αζήλα 
30 

Power ware 9355 

Eaton Power ware 
  

 

  

  
 ΠΛΝΙΝ    

 

 ΦΞΑ 24%    

 ΠΛΝΙΑ ΚΔ ΦΞΑ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


