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  ειίδα 2 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Τπ΄ αξηζ. 52/2018 
 

Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηε ύλαςε ύκβαζεο 
Παξνρήο 

 Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο ζηα ΚΤΣ ησλ Νήζσλ ηνπ 
Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ ζην Πιαίζην Τινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγoπ κε 

αξηζκό 2 
  

ηεο Γξάζεο: 
 

«Παξνρή Τπεξεζηώλ ίηηζεο θαη Καζαξηόηεηαο ζηα Κέληξα 
Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) ησλ Νεζηώλ ηνπ 

Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη Κάιπςε ησλ Λεηηνπξγηθώλ Δμόδσλ 
ηνπο» κε Κσδηθό Πξάμεο/MIS (ΟΠ): 5011009 ηνπ Δζληθνύ 
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Έληαμεο 2014-2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ειίδα 3 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

Άξζξν 1ν: ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
Άξζξν 2ν: ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 
Άξζξν 3ν: Δίδνο Γηαδηθαζίαο 
Άξζξν 4ν: Υξεκαηνδφηεζε ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 5ν: Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 6ν: Τπνδηαίξεζε ηεο χκβαζεο ζε Σκήκαηα 
Άξζξν 7ν: Δθηηκψκελε Αμία ηα εο χκβαζεο 
Άξζξν 8ν: Γηθαίσκα Πξναίξεζεο 
Άξζξν 9ν: Γηάξθεηα ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 10ν: Κξηηήξην Αλάζεζεο 
Άξζξν 11ν: Γπλαηφηεηα Δπίζθεςεο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ 
Άξζξν 12ν: Πξνζεζκία Παξαιαβήο Πξνζθνξψλ θαη Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
Άξζξν 13ν: Γεκνζηφηεηα 
Άξζξν 14ν: Αξρέο Δθαξκνδφκελεο ζηε Γηαδηθαζία χλαςεο 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Άξζξν 15ν: Έγγξαθα ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 16ν: Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα Έγγξαθα ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 17ν: Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 
Άξζξν 18ν: Γιψζζα 
Άξζξν 19ν: Δγγπήζεηο 
Άξζξν 20ν: Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο 
Άξζξν 21ν: Δγγχεζε πκκεηνρήο 
Άξζξν 22ν: Λφγνη Απνθιεηζκνχ 
Άξζξν 23ν: Καηαιιειφηεηα Άζθεζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 
Άξζξν 24ν: Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα 
Άξζξν 25ν: Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλφηεηα 
Άξζξν 26ν: Πξφηππα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο  
Άξζξν 27ν: ηήξημε ζηηο Ηθαλφηεηεο Σξίησλ 
Άξζξν 28ν: Πξνθαηαξθηηθή Απφδεημε θαηά ηελ Τπνβνιή Πξνζθνξψλ 
Άξζξν 29ν: Απνδεηθηηθά Μέζα 
Άξζξν 30ν: Καηάξηηζε θαη Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 
Άξζξν 31ν: Υξφλνο Ηζρχνο Πξνζθνξψλ 
Άξζξν 32ν: Λφγνη Απφξξηςεο Πξνζθνξψλ 

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Άξζξν 33ν: Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ 
Άξζξν 34ν: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο – 

Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο 
Άξζξν 35ν: Καηαθχξσζε – χλαςε χκβαζεο 
Άξζξν 36ν: Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο 
Άξζξν 37ν: Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 



 

  ειίδα 4 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Άξζξν 38ν: Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 
Άξζξν 39ν: πκβαηηθφ Πιαίζην – Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 
Άξζξν 40ν: Τπνρξεψζεηο Παξφρνπ Τπεξεζηψλ – Όξνη Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 41ν: Τπεξγνιαβία 
Άξζξν 42ν: Σξνπνπνίεζε χκβαζεο θαηά ηε Γηάξθεηά ηεο 
Άξζξν 43ν: Γηθαίσκα Μνλνκεξνχο Λχζεο ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 44ν: Σξφπνο Πιεξσκήο 
Άξζξν 45ν: Κήξπμε Οηθνλνκηθνχ Φνξέα Δθπηψηνπ – Κπξψζεηο 
Άξζξν 46ν: Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο θαηά ηε Γηαδηθαζία Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 47ν: Παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο 

Άξζξν 48ν: Γηάξθεηα ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 49ν: Παξαιαβή Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 50ν: Απφξξηςε Παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ KYT ΛΔΒΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ KYT ΥΗΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ KYT ΑΜΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ KYT ΛΔΡΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ»: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ KYT ΚΧ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Σ»: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΒΑΖ (ΔΔΔ) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Ε»: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Ζ»: ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Θ»: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ειίδα 5 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία φπσο 

έρεη ζπκπιεξσζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο 
θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη ηδίσο: 

α. Σνπ ΝΓ.721/1970 (ΦΔΚ Α΄ 251) «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ 
ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ». 

β. Σνπ Ν.2121/1993 (ΦΔΚ Α΄ 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά 
Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα». 

γ. Σνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

δ. Σνπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ Α΄ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο». 

ε. Σνπ Ν.3548/2007 (ΦΔΚ Α΄ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 ζη. Σνπ Ν.3310/2005 (ΦΔΚ Α΄ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη 
ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» 
γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ ΠΓ 
82/1996 (ΦΔΚ Α΄ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ 
κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (ΦΔΚ Β΄ 1673) ζρεηηθά κε ηα 
«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην λ.3414/2005», θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 
κε αξηζκ. 1108437/2565/ΓΟ/2005 (ΦΔΚ Β΄ 1590) «Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο 
ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο». 

δ. Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ε. Σνπ Ν.3863/2010 (ΦΔΚ Α΄ 115) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο 
δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 68. 

ζ. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ– 
Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ N. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)– 
Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

η. Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ Α΄ 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε». 
 ηα. Σνπ Ν.4129/2013 (ΦΔΚ Α΄ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην 
Διεγθηηθφ πλέδξην». 

ηβ. Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α΄ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 
λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

ηγ. Σνπ Ν.4172/2013 (ΦΔΚ Α΄ 167) «Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/12, Ν.4093/12 θαη ηνπ Ν.4127/13 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ηδ. Σνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 
Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 1. 



 

  ειίδα 6 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηε. Σνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

ηζη. Σνπ Ν.4314/2014 (ΦΔΚ Α΄ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Ν.3419/2005 (ΦΔΚ Α΄ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ Ν.3614/2007 (ΦΔΚ Α΄ 267) 
«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν 2007-2013». 

ηδ. Σνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ Α΄ 21) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 96 απηνχ πεξί 
ζπλδξνκήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη 
ζχζηαζεο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ. 

ηε. Σνπ Ν.4375/2016 (ΦΔΚ Α΄ 51) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο 
Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, ζχζηαζεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο 
θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο 
(αλαδηαηχπσζε)». 

ηζ. Σνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

θ. Σνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν.4508/2017 (Α΄ 200) «Πεξί ζπλδξνκήο έθηαθηεο θαη 
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο κέρξη 31.12.2018». 

θα. Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ Α΄ 150). 
θβ. Σνπ Π.Γ. 28/2015 (ΦΔΚ Α΄ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία». 
θγ. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145) «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

Γηαηάθηεο». 
θδ. Σνπ Π.Γ. 39/2017 (ΦΔΚ Α΄ 64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ». 
θε. Σεο κε αξηζ. 5143/11-11-2014 (ΦΔΚ Β΄ 3335) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

«Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο 
θξάηεζεο ππέξ ηεο ΔΑΑΓΖΤ». 

θζη. Σεο κε αξηζκ. 2969/2-12-2015 (ΦΔΚ Β΄ 2602/2-12-2015) Κνηλήο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο «χζηαζε Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο θαη πξνζσξηλψλ Γνκψλ Φηινμελίαο 
αηηνχλησλ άζπιν θαη επάισησλ νκάδσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ». 

θδ. Σεο κε αξηζ. 6634/1-147524/8-1-2016 (ΦΔΚ Β΄ 10/8-1-2016) Κνηλήο 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «χζηαζε Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο θαη πξνζσξηλψλ Γνκψλ 
Φηινμελίαο αηηνχλησλ άζπιν θαη επάισησλ νκάδσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο λήζνπο 
Υίν θαη άκν». 

θε. Σεο κε αξηζ. 1191/14-03-2017 (ΦΔΚ Β΄ 969) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
«Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη 
απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
(Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ 
άξζξνπ 350 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

θζ. Σεο Τ.Α. ππ. αξηζκ.2063/Γ1 632 (ΦΔΚ 266 Β/18-02-2011) «Καηεγνξηνπνίζε 
Παξαβάζεσλ θαη θαζνξηζκφο χςνπο πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο 
Δξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ)». 
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ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ι. Σεο κε αξηζ. 57654/23-05-2017 (ΦΔΚ Β΄ 1781) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο». 

ια. Σεο κε αξηζ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΔΚ Β΄ 1924) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
«Σερληθέο Λεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)». 
 ιβ. Σεο ππφ ζηνηρεία Φ.092/8/66625/.15516 (ΦΔΚ Β΄ 3495/05 Οθη 17) 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Μεηαβίβαζε νηθνλνκηθήο εμνπζίαο ην Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Δζληθήο Άκπλαο ζε θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηεο Γηνηθήζεσο ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ ζην αληηθείκελν δαπάλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Π.Γ.Δ. (Δζληθά θαη πγρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα) θαη 
αθνξνχλ ζηε ζπλδξνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο 
θξίζεο». 
 ιγ. Σεο ππ’ αξηζκ. 2879/2018 (ΦΔΚ Β΄ 879/13-3-2018) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
«Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ». 

ιδ. Σσλ 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. 
 ιε. Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 
πκβνχιην ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα 
θξίζε ηνπ αζχινπ, Βξπμέιιεο 9.9.2015 COM (2015) 454 final. 

ιζη. Απφθαζε ππ. αξηζ. 82350, χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ 
Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (TAMEE/AMIF) θαη 
Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (TEA/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 (ΦΔΚ Β΄ 
2451/9-8-2016). 

 ιδ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1048/2014 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 30ήο Ηνπιίνπ 
2014 γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ην θνηλφ θαη κέηξσλ 
ελεκέξσζεο ησλ δηθαηνχρσλ δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ 
δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε 
ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο 
εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

ιε. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1049/2014 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 30ήο Ηνπιίνπ 
2014 ζρεηηθά κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέηξσλ ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο 
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο 
ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο 
θξίζεσλ. 

ιζ. Σεο κε αξ. πξση. 1430/02 Ννε 17 Πξφζθιεζεο κε θσδηθφ 017 ηεο ΔΤΤΓ 
ΣΑΜΔΣΑΑΠ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην 
πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο «Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο».  

 κ. Σεο κε αξ. πξση. 1666/Φ.27/12 Γεθ 17 Απφθαζεο Υνξήγεζεο ηεο 
Δπηδφηεζεο ηεο Γξάζεο «Παξνρή Τπεξεζηψλ ίηηζεο θαη Καζαξηφηεηαο ζηα Κέληξα 
Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θάιπςε ησλ 
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ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπο», θαηφπηλ ηνπ κε αξηζκ. πξση. 1544/22 Ννε 17 αηηήκαηνο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ελ ιφγσ δξάζεο.  

κα. Σεο κε αξ. πξση. 1697/Φ.27/18 Γεθ 17 (ΑΓΑ:ΦΣΒΞ465ΥΗ8-ΜΞΘ) 
πκθσλίαο Δπηδφηεζεο ηεο σο άλσ δξάζεο. 

κβ. Σνπ εγθεθξηκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ 
Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ηνπ Σακείνπ 
Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο θαη άιισλ πφξσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. 

κγ. Σνπ εγθεθξηκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο θαη Πνηφηεηαο 
(ΓΔΠ) ηεο ΓΓΟΤ. 

κδ. Σνπ Οδεγνχ εθαξκνγήο κέηξσλ Δλεκέξσζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ησλ 
Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ηνπ 
Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, Διιεληθή Γεκνθξαηία/Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & 
Αλάπηπμεο/Αχγνπζηνο 2017. 
 κε. Ζ κε αξηζ. 1697/Φ.27/18-12-2017 πιινγηθή Απφθαζε Έξγνπ (ΑΔ) πνπ 
εθδφζεθε απφ ΔΤΤΓ/ΣΑΜΔΣΔΑΠ (ΑΓΑ: ΦΣΒΞ465ΥΗ8-ΜΞΘ) πνζνχ 63.000.000,00 € 
πνπ αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γξάζεο κε MIS 5011009 [Παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο 
θαη θαζαξηφηεηαο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ 
Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπο]. 

κζη. Ζ κε αξηζκ. 2081/Φ.27/03-10-18 δηαηχπσζεο ζεηηθήο γλψκεο απφ ηελ 
ΔΤΤΓ ΣΑΜΔΣΔΑΑΠ επί ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

κδ. Ζ ππφ ζηνηρεία Φ.800/468/854773/.4495/12Οθη 

18/ΤΠΔΘΑ/ΓΔ/Γ3(ΓΤΠΟΣΖ)/4 απφθαζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αληηθεηκέλνπ 

ζέκαηνο. 

κε. Σνπ ΦΔΚ 4085/Β/18-9-2018 πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο Παλαγηψηε Ρήγα. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

 
Άξζξν 1ν 

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

1. πλνπηηθά ζηνηρεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
αθφινπζν πίλαθα:  

Δπσλπκία: Αλψηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε 
Τπνζηήξημεο ηξαηνχ (ΑΓΤ)/ 
Γηέπζπλζε Πξνκεζεηψλ (ΓΠΜ) 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Πέηξνπ Ράιιε 1, Ρνπθ 

Πφιε: Αζήλα 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο: 15778 

Υψξα: Διιάδα, GR3 

Κσδηθφο ΝUTS: ΛΔΒΟ GR 411 
ΥΗΟ       GR 413 
ΑΜΟ   GR 412 
KΧ           GR 421 
ΛΔΡΟ    GR 421 

Σειέθσλν: 210-3483138 

Φαμ: 210-3454603 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν:  asdysdpm@otenet.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Σρεο (ΤΝ) Παλαγηψηεο Υάζνπιαο 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL): www.army.gr 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην 
δηαδίθηπν (URL): 

www.army.gr 

2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Αλψηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Τπνζηήξημεο 
ηξαηνχ (ΑΓΤ) / Γηέπζπλζε Πξνκεζεηψλ (ΓΠΜ) θαη αλήθεη ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΤΠΔΘΑ). 

 3. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Άκπλα.  

 
Άξζξν 2ν 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 

1. Όια ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο είλαη 
δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηε δηεχζπλζε 
(URL): κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κε Κσδηθφ Γηαγσληζκνχ: 65722. 

2. Γηα φια ηα ζηάδηα ηεο παξνχζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ππνρξεσηηθά ε πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηεο Τ.Α. 
56902/215/2 Ηνπλ 2017 (Β΄ 1924) θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

3. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο απνθιεηζηηθά 
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, ζε 
ειεθηξνληθφ θάθειν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

  ειίδα 10 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Άξζξν 3ν 
Δίδνο Γηαδηθαζίαο 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

2. Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζα αλέξρεηαη ζε ηξηάληα 
πέληε (35) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζηελ 
Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ 
άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο ε ππνβνιή πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά, κέζσ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

 
Άξζξν 4ν 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ύκβαζεο 
 
 Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν 2 ηεο Πξάμεο: «Παξνρή ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο θαη θαζαξηφηεηαο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ 
ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπο» ε νπνία έρεη εληαρζεί 
ζην Δζληθφ Πξφγξακκα «Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020» κε 
βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση.: 1697/Φ.27/18.12.2017 θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ 
MIS 5011009 θαη ζπλρξεκαηνδνηείηαη  απφ ηελ Δπξσπαηθή έλσζε (Δπξσπαηθφ 
Δπξσπατθφ Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) (αξηζκ.  ελαξ. Έξγνπ: 
2017Δ73720001). 

 
Άξζξν 5ν 

Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 

1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηα ΚΤΣ 
ησλ λήζσλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ΚΤΣ Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, 
Λέξνπ θαη Κσ. 

2. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ 
Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 90910000-9. 

3. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ  ΚΤΣ 
Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Λέξνπ θαη Κσ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 
Παξαξηεκάησλ «Α», «Β», «Γ», «Γ» θαη «Δ», αληίζηνηρα, ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
Άξζξν 6ν 

Τπνδηαίξεζε ηεο ύκβαζεο ζε Σκήκαηα 

1. Ζ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ππνδηαηξείηαη ζηα αθφινπζα 
ηκήκαηα: 

α. Σκήκα 1: Παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ζην KYT Λέζβνπ. 

β. Σκήκα 2: Παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ζην KYT Xίνπ. 

γ. Σκήκα 3: Παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ζην KYT άκνπ. 

δ. Σκήκα 4: Παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ζην KYT Λέξνπ. 



 

  ειίδα 11 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ε. Σκήκα 5: Παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ζην KYT Κσ. 

2. Ζ ππνδηαίξεζε ζε ηκήκαηα αλά λήζν, επηβιήζεθε ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο 
ζέζεο ησλ ΚΤΣ θαη κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζζεί ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη νξγαλσηηθή 
επάξθεηα ησλ εθάζηνηε παξφρσλ ππεξεζηψλ. 

 3. Οη πξνζθέξνληεο δύλαληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα θάζε ηκήκα 
μερσξηζηά θαη κέρξη ηξία  (3) ηκήκαηα (Κ.Τ.Σ.) ζπλνιηθά θαη λα αλαδεηρζνύλ πάξνρνη 
ππεξεζηώλ θαη γηα ηα ηξία (3) εθόζνλ  κεηνδόηεζαλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζα πξέπεη λα 
θαηαηεζεί μερσξηζηή πξνζθνξά γηα θάζε ηκήκα, κε ππνρξεσηηθή αλαθνξά ησλ 
ππνινίπσλ ΚΤΣ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ (παξ.7 εληύπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο). 
ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνύλ πξνζθνξέο γηα πεξηζζόηεξα από ηξία (3) ηκήκαηα 
νη πξνζθνξέο ζα απνξξηθζνύλ ζην ζύλνιό ηνπο.    

4. Γεδνκέλνπ φηη, ε νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζα 
νδεγήζεη ζηε ζχλαςε μερσξηζηψλ ζπκβάζεσλ γηα θάζε έλα απφ ηα Σκήκαηα (1, 2, 3, 4, 
5), ν φξνο «ζχκβαζε» πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν 
ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαθζνχλ.  

 
Άξζξν 7ν 

Δθηηκώκελε Αμία ηεο ύκβαζεο 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.628.000,00 € άλεπ 
ΦΠΑ (17 %) [ήηνη εθηηκψκελε αμία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (17 %): 3.074.760,00 €] 
θαη αλαιχεηαη αλά Σκήκα-ΚΤΣ ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Σ
κ

ή
κ

α
 

ΚΤΣ 
Σεηξαγσληθά 

κέηξα 
θαζαξηζκνχ Ζ

κ
έξ

εο
 

 
 

Ζκεξήζηα 
Δθηηκψκελε αμία 

(€) άλεπ ΦΠΑ 

πλνιηθή 
Δθηηκψκελε αμία 

(€) άλεπ ΦΠΑ 

πλνιηθή Δθηηκψκελε αμία (€) 
κε ΦΠΑ 

1 ΛΔΒΟΤ 46.588,25 365 3.400,00 € 1.241.000,00 € 1.451.970,00 € 

2 ΥΗΟΤ 33.851,30 365 1.200,00 € 438.000,00 € 512.460,00 € 

3 ΑΜΟΤ 19.998 365 1.400,00 € 511.000,00 € 597.870,00 € 

4 ΛΔΡΟΤ 11.000 365 600,00 € 219.000,00 € 256.230,00 € 

5 ΚΧ 19.725 365 600,00 € 219.000,00 € 256.230,00 € 

ΤΝΟΛΟ: 2.628.000,00 € 3.074.760,00 € 

 

Άξζξν 8ν 
Γηθαίσκα Πξναίξεζεο 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε Δπηηξνπή  

Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη 
ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε πνζφηεηα έσο 15 % κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε αχμεζε απηή είλαη εληφο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή 
κηθξφηεξεο πνζφηεηαο έσο 50%. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο (κηθξφηεξεο) ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ θαη έγθαηξε ελεκέξσζε πξηλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ζχκβαζεο. 

 



 

  ειίδα 12 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Άξζξν 9ν 
 Γηάξθεηα ηεο ύκβαζεο 

 
 Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθή ηεο θαη δηαξθεί 
ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκέξεο.  
   

Άξζξν 10ν 
Κξηηήξην Αλάζεζεο 

1. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο είλαη ε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά 
Σκήκα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

2. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζα νδεγήζεη ζηε ζχλαςε 
ζχκβαζεο κε έλαλ (1) νηθνλνκηθφ θνξέα γηα θάζε έλα απφ ηα ππφςε Σκήκαηα. 

 
Άξζξν 11ν 

Γπλαηόηεηα Δπίζθεςεο Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ 

1. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ππνςήθησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζηηο πεξηνρέο ησλ ΚΤΣ, φιεο ηηο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ επίζθεςε έρεη σο ζηφρν ηελ 
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηε κνξθή θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθάζηνηε 
ΚΤΣ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί θνηλή αληίιεςε γηα ηηο απαηηήζεηο θαζαξηφηεηαο. 

2. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξναλαθεξζείζα επίζθεςε απαηηείηαη ν 
ζπληνληζκφο/επηθνηλσλία κε ηνλ αξκφδην επηθεθαιή ηνπ ΚΤΣ. 

  

Άξζξν 12ν  

Πξνζεζκία Παξαιαβήο Πξνζθνξώλ θαη Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

 1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ 
ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ. 

2. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα παξαιαβήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 25 
Ννε 18, εκέξα Κπξηαθή  θαη ψξα 15:00. 

3. εκεηψλεηαη φηη, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αλσηέξσ εκεξνκελίαο παξαιαβήο 
πξνζθνξψλ, ειήθζεζαλ ππφςε: 

α. Οη ππνρξεψζεηο αλάξηεζεο/δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο 
παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαηνχρνπ (www.army.gr θαη 
www.dideap.mil.gr) γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 παξ. 2 
ηεο ΤΠΑΤΓ [ΤΑ 82350 (Β΄ 2451/9-8-16)]. 

  β. Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηo  άξζξν 27 ηνπ Ν.4412/2016, ε νπνία δελ είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα 
πέληε (35) εκέξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζηελ 
Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

4. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα (ΔΖΓΖ). 

5. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά, ηέζζεξηο (4) 

http://www.dideap.mil.gr/


 

  ειίδα 13 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη ζηηο  
30 Ννε 18, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 14:00 απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν 
(Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ), εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ 
δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 

Άξζξν 13ν  

Γεκνζηόηεηα 

1. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

 α. Ζ πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 
απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα ζηηο 19 Οθη 2018 ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο.  

β. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο ζα 
δηαβηβαζζνχλ κε ειεθηξνληθά κέζα ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηα άξζξα 64 θαη 65 ηνπ Ν.4412/2016.  

 2. Γεκνζίεπζε ζε Δζληθφ Δπίπεδν:  

  α. Ζ πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 
θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ. 

  β. Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην 
ΚΖΜΓΖ. 

  γ. Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζηε 
δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΖΓΖ:http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε πζηεκηθφ 
Αξηζκφ: 65722.  

 δ. Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο),  δεκνζηεχεηαη ζε 
εκεξήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο πεξηθεξεηαθέο (λνκαξρηαθέο) εθεκεξίδεο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα ζην Ν.3548/2007 θαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 2879/2018 (ΦΔΚ 
Β΄ 879/13-3-2018) θαη εηδηθφηεξα ζηηο θάησζη: 

(1) ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ (Ζκεξεζηα Ννκαξρηαθή Δθεκεξηδα), κε 
εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 22-10-2018 θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  
…..-….2018 (εθφζνλ ε ηειεπηαία είλαη γλσζηή).  

(2) ΠΟΛΗΣΖ (Ζκεξεζηα Ννκαξρηαθή Δθεκεξηδα), κε εκεξνκελία 
απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 22-10-2018 θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  …..-….2018 
(εθφζνλ ε ηειεπηαία είλαη γλσζηή). 

(3) ΥΗΧΣΗΚΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ [Δβδνκαδηαηα Ννκαξρηαθή Δθεκεξίδα], 
κε εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 22-10-2018 θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  
…..-….2018 (εθφζνλ ε ηειεπηαία είλαη γλσζηή). 

(4) ΑΜΗΑΚΟΝ ΒΖΜΑ [Δβδνκαδηαηα Ννκαξρηαθή Δθεκεξίδα], κε 
εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 22-10-2018 θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  
…..-….2018 (εθφζνλ ε ηειεπηαία είλαη γλσζηή).  

(5) ΒΖΜΑ ΣΖ ΚΧ [Δβδνκαδηαηα Ννκαξρηαθή Δθεκεξίδα], κε 
εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 22-10-2018 θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  
…..-….2018 (εθφζνλ ε ηειεπηαία είλαη γλσζηή). 



 

  ειίδα 14 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(6) ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΣΖ ΡΟΓΟΤ [Ζκεξήζηα Ννκαξρηαθή 
Δθεκεξίδα], κε εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 22-10-2018 θαη εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο  …..-….2018 (εθφζνλ ε ηειεπηαία είλαη γλσζηή). 

(7) ΡΟΓΗΑΚΖ (Ζκεξεζηα Ννκαξρηαθή Δθεκεξηδα), κε εκεξνκελία 
απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 22-10-2018 θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  …..-….2018 
(εθφζνλ ε ηειεπηαία είλαη γλσζηή). 

  ε. Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο), φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3861/2010 αλαξηήζεθε 
ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ). 

ζη. Ζ πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο έρεη 
αλαξηεζεί ζηηο αθφινπζεο επίζεκεο ηζηνζειίδεο θαη ζα παξακείλεη αλαξηεκέλε ζε απηέο 
γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 παξ. 2 ηεο ΤΠΑΤΓ [ΤΑ 82350 (Β΄ 
2451/9-8-16)]: 

(1) ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, δηεχζπλζε 
(URL): www.army.gr ζηε δηαδξνκή: Γεκνζηεχζεηο – Πξνκήζεηεο – Γεκνζηεχζεηο 
Γηαγσληζκψλ. 

(2) ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαηνχρνπ, δηεχζπλζε (URL): 
www.dideap.mil.gr ζην πεδίν: Αλαθνηλψζεηο. 

δ. H απφθαζε δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ (εληνιή 
δηελέξγεηαο) αλαξηάηαη, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί 
ππνρξεσηηθήο δεκνζηνπνίεζεο, θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ 
γηα δηάζηεκα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο. 

 3. χκθσλα κε ην Ν.3548/2007 θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 απηνχ, 
νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο 
δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ 
εξγνιάβν ή ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε θαηαλνκή ησλ εμφδσλ ζα 
γίλεη αλαινγηθά επί ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ππφ αλάζεζε ηκήκαηνο (πξνππνινγηζκφο ηκήκαηνο 
ζηε δηαθήξπμε) ζηνλ ζπλνιηθφ πξνππνινγηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ήηνη: 

  α. Σκήκα 1 (ΚΤΣ Λέζβνπ): 47,22 %. 

  β. Σκήκα 2 (ΚΤΣ  Υίνπ): 16,67 %. 

   γ.  Σκήκα 3 (ΚΤΣ άκνπ): 19,45 %. 

  δ.  Σκήκα 4 (ΚΤΣ Λέξνπ): 8,33 %. 

  ε. Σκήκα 5 (ΚΤΣ Κσ): 8,33 %. 

 4. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο (επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηκεκάησλ ή 
κέξνπο απηψλ) ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο ηα επηβαξχλεηαη ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή.   

Άξζξν 14ν  

Αξρέο Δθαξκνδόκελεο ζηε Γηαδηθαζία ύλαςεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

http://et.diavgeia.gov.gr/%20(���������


 

  ειίδα 15 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

α. Σεξνχλ 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 εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.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 ηνπο. 

β. Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπληζηά 
ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. Δηδηθά, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο, σο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λννχληαη 
ηδίσο ηα πξνβιεπφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 
ηνπ Ν. 3863/2010 (Α΄ 115). 

γ. Γελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ. 

δ. Λακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 



 

  ειίδα 16 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Άξζξν 15ν 

 
Έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

α. Ζ κε αξηζ. 52/18 Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπζεί 
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

β. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε (ΑΓΑΜ: 18PROC003874608) κε ηα Παξαξηήκαηα 
ηεο, ηα νπνία  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, ήηνη: 

 (1) Παξάξηεκα «Α»: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΚΤΣ Λέζβνπ. 

 (2) Παξάξηεκα «B»: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΚΤΣ Υίνπ. 

 (3) Παξάξηεκα «Γ»: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΚΤΣ άκνπ. 

 (4) Παξάξηεκα «Γ»: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΚΤΣ Λέξνπ. 

 (5) Παξάξηεκα «Δ»: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΚΤΣ Κσ. 

 (6) Παξάξηεκα «Σ»: Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ). 

(7) Παξάξηεκα «Ε»: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ. 

 (7) Παξάξηεκα «Ζ»Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 (8) Παξάξηεκα «Θ»: ρέδην χκβαζεο. 

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

ε. Ζ απφθαζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (εληνιή δηελέξγεηαο). 

 
Άξζξν 16ν  

Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα Έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

1. 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 ΔΖΓΖ, κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

2. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ ησλ άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ 
ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α΄ 34). 

 
Άξζξν 17ν  

Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

 1. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην 
αξγφηεξν νθηώ  (8) εκέξεο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο 
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 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 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

  ειίδα 17 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά 
ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν 
είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ 
εμεηάδνληαη.  

 2. Ζ Aλαζέηνπζα Aξρή κπνξεί λα 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. Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη 
δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

  β. Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

  γ. Όηαλ είλαη αδχλαην λα παξαζρεζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη 
δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε νξηζκέλα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα έλαλ απφ ηνπο 
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 
4412/16, ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα δηαβηβαζηνχλ κε κέζα άιια πιελ ησλ 
ειεθηξνληθψλ, ζχκθσλα κε ην πέκπην εδάθην παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22. ηελ 
πεξίπησζε απηή, ε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη θαηά πέληε εκέξεο, 
εθηφο απφ πεξηπηψζεηο δεφλησο αηηηνινγεκέλεο επείγνπζαο αλάγθεο, φπσο αλαθέξεηαη 
ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27, ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 28 θαη ζην ηέηαξην, πέκπην θαη έθην 
εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29. 

 3. Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

 4. Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ 
ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ 
πξνζεζκηψλ. 

 
Άξζξν 18ν 

Γιώζζα 

 1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 2. Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 

 3. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά 
έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε 
απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

 4. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 
δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, 
πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα 
κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε 



 

  ειίδα 18 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά 
λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

 5.  Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ 
ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

6. Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο 
θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 
Άξζξν 19ν 

Δγγπήζεηο 

 1.  Οη απαηηνχκελεο απφ ην άξζξν 21 θαη 38 εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, αληίζηνηρα, εθδίδνληαη απφ ηνπο θνξείο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 
3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

 2.  Οη αλσηέξσ εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016 ζηνηρεία. 

3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 
εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

4. Τπφδεηγκα ησλ αλσηέξσ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πεξηιακβάλνληαη ζην 
Παξάξηεκα «Ε» ηεο παξνχζαο. 

 
Άξζξν 20ν 

Γηθαηνύκελνη πκκεηνρήο 

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. Κξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

 γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ 
πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη 
ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο, θαζψο θαη  

 δ. ε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα 
ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

  

Άξζξν 21ν 



 

  ειίδα 19 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Δγγύεζε πκκεηνρήο 

1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζην δπν ηνηο εθαηφ (2%) 
ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ Σκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθηφο 
ΦΠΑ, γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. Σν χςνο ησλ 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ αλά Σκήκα νξίδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

Σκήκα ΚΤΣ Πνζφ Δγγχεζεο 
πκκεηνρήο (Αξηζκεηηθψο) 

Πνζφ Δγγχεζεο πκκεηνρήο 
(Οινγξάθσο) 

1 ΛΔΒΟΤ 
24.820,00 €  Δίθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο νθηαθφζηα 

είθνζη επξψ  

2 ΥΗΟΤ 
8.760,00 € Οθηψ ρηιηάδεο επηαθφζηα εμήληα επξψ 

3 ΑΜΟΤ 
10.220,00 € Γέθα ρηιηάδεο δηαθφζηα είθνζη επξψ 

4 ΛΔΡΟΤ 
4.380,00 € Σέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηα νγδφληα 

επξψ 

5 ΚΧ 
4.380,00 € Σέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηα νγδφληα 

επξψ 

2. ηελ 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. 

3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο 
κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 31 ηεο παξνχζαο. Ζ 
Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα 
λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο. 

4. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 

 α. Σελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ 
έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

 β. Σελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 
ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ. 

5. Γηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη 
εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη 
άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη 
ιάβεη ρψξα παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί 
ακεηαθιήησο.   

6. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 22 έσο 27 ηεο παξνχζαο, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα 



 

  ειίδα 20 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. 

 
Άξζξν 22ν 

Λόγνη Απνθιεηζκνύ 

1. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο πξνζθέξσλ 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: 

 α. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα 
έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

(1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 
άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 
2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 
ζ.42). 

(2) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 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 ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

(3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε 
ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 
ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48). 

(4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο. 

(5) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 
2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166). 

(6) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα 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/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε 
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 



 

  ειίδα 21 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

  β. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο 
βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: 

(1) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), 
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 
ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

(2) ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

(3) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ. 

(4) ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζηνπο 
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

εκείσζε 1: Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (1) έσο (6) ηεο παξ. 1 α ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, 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. 

 γ. Όηαλ ν πξνζθέξσλ 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/θαη φηαλ ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

(1) Αλ ν πξνζθέξσλ 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. 

    (2) Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ 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, ε /θαη 

 (3) Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν 
απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν (1 γ), ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, 
ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ 
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 Ν.4412/2016, πξηλ απφ 
ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

δ. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα 
θαηάιιεια κέζα φηη ζηνλ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφ θνξέα ηνπ έρνπλ επηβιεζεί, κέζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο: 



 

  ειίδα 22 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

   (1) Σξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ αξκφδηα ειεγθηηθά 
φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 
πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο ή  

   (2) Γχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ αξκφδηα ειεγθηηθά 
φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 
πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. 

εκείσζε 2: Οη σο άλσ θπξψζεηο (1) θαη (2) ηεο παξ. 1 δ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξέπεη 
λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

ε. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

  (1) Δάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο ή 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 εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν 
νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε 
ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

   (2) Τπάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

    (3) Δάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, 
ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα.  

   (4) Δάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ 
πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα.  

   (5) Δάλ έρεη 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. 

   (6) Δαλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 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 ηνπ άξζξνπ 29 ηεο παξνχζαο.  



 

  ειίδα 23 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

   (7) Δάλ 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 εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε.  

   (8) Δάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην 
νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ 
ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη 
θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

εκείσζε 3: Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (1) έσο (8) ηεο παξ. 1 ε ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε 
ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.   

  ζη. Δάλ  ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

   (1) Έρεη θεξπρζεί έθπησηνο θαη` εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 
άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 φπσο ηζρχεη, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή 

   (2) Έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ 
ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη` εθαξκνγή ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 
λ. 3996/2011 (Α` 170) κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

 2. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 
εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο 
απνθιεηζκνχ). 

 3. Ο πξνζθέξσλ 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. 

4. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1, 2γ θαη 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 κπνξεί λα 
πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα 
ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 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 απφθαζε. 



 

  ειίδα 24 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

5. 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 Ν.4412/2016. 

6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή 
απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη 
απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
Άξζξν 23ν 

Καηαιιειόηεηα Άζθεζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο). 

2. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή 
εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ 
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 
4412/2016.  

3. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο 
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε 
Γ, 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 ή εκπνξηθά κεηξψα.  

4. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. ηελ πεξίπησζε 
έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε παξαπάλσ απαίηεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα 
κέιε ηεο έλσζεο. 

 
Άξζξν 24ν 

Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα 

1. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 
κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηηο ηξεηο (3) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πξηλ ην 
έηνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο (2015, 2016, 2017) ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 25% ηνπ χςνπο 
ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ Σκήκαηνο ηεο παξνχζαο πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά, άλεπ ΦΠΑ. 

 2. ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα κηθξφηεξν 
ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ν κέζνο γεληθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο 
ρξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην 25% ηνπ χςνπο ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ Σκήκαηνο ηεο παξνχζαο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

3. Ο ειάρηζηνο απαηηνχκελνο κέζνο γεληθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ αλά 
Σκήκα νξίδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 



 

  ειίδα 25 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Σκήκα ΚΤΣ Μέζνο γεληθφο 
εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ 

Μέζνο γεληθφο εηήζηνο θχθινο 
εξγαζηψλ (Οινγξάθσο) 

1 ΛΔΒΟΤ 
310.250,00 €  Σξηαθφζηεο δέθα ρηι. δηαθφζηα 

πελήληα επξψ 

2 ΥΗΟΤ 
109.500,00 € Δθαηφλ ελλέα ρηι. πεληαθφζηα 

επξψ 

3 ΑΜΟΤ 
127.750,00 € Δθαηφλ είθνζη επηά ρηι. 

επηαθφζηα πελήληα επξψ 

4 ΛΔΡΟΤ 
54.750,00 € Πελήληα ηέζζεξηο ρηι. επηαθφζηα 

πελήληα επξψ 

5 ΚΧ 
54.750,00 € Πελήληα ηέζζεξηο ρηι. επηαθφζηα 

πελήληα επξψ 

 
Άξζξν 25ν 

Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα 

 Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:  

 α. Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (3) πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο, λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 
θαζαξηζκνχ κε δεκφζην ή ηδησηηθφ παξαιήπηε.  

β. Να δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζην ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο 
θαζαξηφηεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηερληθή πξνδηαγξαθή (Παξαξηήκαηα «Α», 
«Β», «Γ», «Γ» θαη «Δ») ηεο παξνχζαο. πγθεθξηκέλα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 
επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα: 

(1) To Σκήκα 1 (ΚΤΣ Λέζβνπ), απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζην 59 
άηνκα. 

(2) To Σκήκα 2 (ΚΤΣ Xίνπ), απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζην 21 
άηνκα. 

(3)  To Σκήκα 3 (ΚΤΣ άκνπ), απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζην 25 
άηνκα. 

(4) To Σκήκα 4 (ΚΤΣ Λέξνπ), απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζην 11 
άηνκα. 

(5) To Σκήκα 5 (ΚΤΣ Κσ), απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζην 11 
άηνκα. 

γ. Να δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν απφ ηελ εθάζηνηε ηερληθή πξνδηαγξαθή 
(Παξαξηήκαηα «Α», «Β», «Γ», «Γ» θαη «Δ») ηνπ Σκήκαηνο ηεο παξνχζαο πνπ επηζπκνχλ 
λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ηερληθφ εμνπιηζκφ, ήηνη: 



 

  ειίδα 26 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 (1) Σα κεραλήκαηα, εμαξηήκαηα, πιηθά θαζαξηζκνχ θαη ηα ινηπά 
αλαιψζηκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: θαζαξηζηηθά, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ κηθξέο ή 
κεγάιεο, ζθνχπεο θαζαξηζκνχ θηι) λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πεξί πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Ν.3850/2010, «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη 
ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Α΄ 84)». 

 (2) Σα νρήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο απφ θαη πξνο ην ΚΤΣ, θαζψο θαη ηα νρήκαηα πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ΚΤΣ ζε πξνθαζνξηζκέλν 
ζεκείν πεξηζπιινγήο ηνπ Γήκνπ εθηφο ηνπ ΚΤΣ, ηα νπνία πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο 
αληίζηνηρεο απαηηνχκελεο άδεηεο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα 
ζπκβφιαηα ηνπο.   

δ. Οη νδεγνί ησλ αλσηέξσ νρεκάησλ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη ησλ 
απαηηνχκελσλ θαη ελ ηζρχ αδεηψλ νδήγεζεο γηα ηνλ αλάινγν ηχπν νρήκαηνο.  

 

Άξζξν 26ν 

Πξόηππα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 
ζπκκνξθψλνληαη (δηαζέηνπλ), ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο, ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά (απνδεηθηηθά) ηα νπνία λα έρνπλ εθδνζεί απφ 
δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο / θνξείο πηζηνπνίεζεο: 

α. χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001/2008 ή ηζνδχλακν. 
Πηζηνπνηεηηθφ εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ γηα 
θαζαξηζκνχο εζσηεξηθψλ θαη ππαίζξησλ  ρψξσλ.  

β. χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαηά ISO 14001:2004 ή 
ηζνδχλακν. Πηζηνπνηεηηθφ εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 
ηνπιάρηζηνλ γηα θαζαξηζκνχο εζσηεξηθψλ θαη ππαίζξησλ  ρψξσλ. 

γ. χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία OHSAS 
18001:2007 ή ηζνδχλακν. Πηζηνπνηεηηθφ εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εξγαζηαθήο 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ηνπιάρηζηνλ γηα θαζαξηζκνχο εζσηεξηθψλ θαη ππαίζξησλ  ρψξσλ. 

 
Άξζξν 27ν 

ηήξημε ζηηο Ηθαλόηεηεο Σξίησλ 

1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
(άξζξα 24 θαη 25 ηεο παξνχζαο), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο 
ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη 
ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 
δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 

2. Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ 
αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο 
ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3. Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα 
ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 



 

  ειίδα 27 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
Άξζξν 28ν 

Πξνθαηαξθηηθή Απόδεημε θαηά ηελ Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

1. Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο δελ 
βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 θαη πιεξνχλ ηα 
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ άξζξσλ 23 έσο 27 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο Γηθαηνινγεηηθφ πκκεηνρήο, ην 
πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν.4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄ 75). 

2. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνβάινπλ, ζχκθσλα κε ηε 
δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3 β ηνπ άξζξνπ 30 ηεο παξνχζαο, ην ζρεηηθφ ΔΔΔ 
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Σ» ηεο παξνχζαο, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο Γηαθχξεμεο.     

3. Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 (5εο Ηαλνπαξίνπ 2016) θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 απηνχ. 

4. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη 
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα ΔΔΔ. 

5. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 
πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 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 απηφ. 

6. Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 
απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή πξαθηηθφ εθπξνζψπεζεο ηνπ θαηά ην 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

  7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ 
(ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο ηξίησλ), ππνβάινπλ θαη ρσξηζηό ΔΔΔ γηα θάζε έλαλ από 
ηνπο θνξείο ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο. 

8. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ 
θνξέσλ, ην ΔΔΔ, ππνβάιιεηαη ρσξηζηά από θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

9. Δθόζνλ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά 
ηνπ όηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη κέξνο ηεο ζύκβαζεο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε 
ηξίην, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά θαη ζρεηηθό ΔΔΔ ησλ 
ππεξγνιάβσλ δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από απηνύο, 
πξνθεηκέλνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα επαιεζεύζεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ 
απνθιεηζκνύ θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 22 
ηεο παξνύζαο.  

  



 

  ειίδα 28 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Άξζξν 29ν 

Απνδεηθηηθά Μέζα 

 1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηεο 
παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξφληνο άξζξνπ θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ Ν.4412/2016. 

2. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ 
ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο παξνχζαο, νη 
θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 
22 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (άξζξα 
23-27). 

3. Ο 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 ηνπ άξζξνπ 22. 

4. Οη 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 ΔΔΔ. 

5. Οη 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 ηζρχνπλ. 

6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 
νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 

 α. Γηα ηηο ππνπαξαγξάθνπο 1α θαη 1β 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. 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 
ζηηο σο άλσ ππνπαξαγξάθνπο 1α θαη 1β. 

 β. Γηα ηηο ππνπαξαγξάθνπο 1γ θαη 1 ε πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ 
ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, θαζψο θαη Τπεχζπλε Γήισζε 
ηνπ Ν.1599/1986, ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 
Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο. 



 

  ειίδα 29 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 γ. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 
ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη 
απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην 
λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην 
νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί 
ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) 
δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. Ζ κε αλαζηνιή ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ 
Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

  δ. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 1 ζη, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά 
ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, λα ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε 
Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 
ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςήθησλ εξγνιάβσλ ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 68 παξ. 2 ηνπ Ν.3863/2010. Σν πηζηνπνηεηηθφ απνζηέιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε 
άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη 
ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Χο εθ ηνύηνπ, ην ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό δελ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζεί από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα θαζόζνλ εμαζθαιίδεηαη κε κέξηκλα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο 
Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν.3863/10  νη 
ππνςήθηνη  πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 
απηψλ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 
ζνβαξφηεηαο. 

7. Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 
πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 1α, 1β, 1γ θαη 1ε (1) ηνπ άξζξνπ 22 
ηεο παξνχζαο, 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 ηνπ θξάηνπο - 
κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 

  (1) Οη 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 ππνπαξαγξάθνπο 1α, 1β, 1γ θαη 1ε (1) ηνπ άξζξνπ 22 ηεο 
παξνχζαο. 

 (2) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1ε ηνπ άξζξνπ 22 ηεο 
παξνχζαο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ Τπεχζπλε Γήισζε φηη δελ ζπληξέρεη ζην 
πξφζσπφ ηνπο ε νξηδφκελνη ζηελ ελ ιφγσ ππνπαξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.  



 

  ειίδα 30 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

8. Γηα ηελ ππνπαξάγξαθν 1 ζη ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ Τπεχζπλε Γήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ 
φηη δελ έρεη ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 
απνθιεηζκνχ. 

9. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 1ε, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ 
θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη 
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ηεο πξνζθνξάο. 

10. Γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο, δηθαηνινγεηηθά 
νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη 
αλψλπκε εηαηξία . [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο 
ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο]. Δηδηθφηεξα: 

α. Ο πξνζσξηλφο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ 
αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη 
νλνκαζηηθέο, θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη 
ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη 
θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

β. Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη 
εθφζνλ έρεη, θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ 
αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη 
νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, 
φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε 
εκεξνκελία ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή 
θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

γ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην  δίθαην ηεο ρψξαο 
ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο δελ έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε 
ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη 
ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, 
έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ 
θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε 
ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ 
πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη 
κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί.  

δ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ 
αηηηνινγίαο. Γχλαηαη, σζηφζν, λα  απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο 
κεηφρσλ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία. 



 

  ειίδα 31 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ε. Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε 
ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 
20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων τοσ ν.3310/2005 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 

11. Γηα ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ Τπεχζπλε Γήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ 
φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

 12. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο 
«Καηαιιειφιεηα Άζθεζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο» νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 
κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ πξνζαξηήκαηνο Α΄ κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο. ηελ 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. 

 13. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 24 ηεο παξνχζαο «Οηθνλνκηθή 
θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα», νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα θάησζη 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά: 

α. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ (3) νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ πξηλ ην έηνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 
(2015, 2016, 2017), ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ, δήισζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ γεληθνχ θχθινπ εξγαζηψλ, ζπλππνβάιινληαο λφκηκα 
αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ). 

β. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

14. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 25 ηεο παξνχζαο «Σερληθή θαη 
Δπαγγεικαηηθή Ηθαλφηεηα» νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α. Καηάινγνο ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ έξγσλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά 
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (3) πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο πνπ αθνξνχλ 
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ. ηνλ ελ ιφγν θαηάινγν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα 
αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ παξαιήπηε ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ 
(επσλπκία θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο), ηα αληίζηνηρα  πνζά θαη νη εκεξνκελίεο 
νινθιήξσζήο ηνπο.   

β. Καηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα 
πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ηνπ 
Σκήκαηνο ηεο παξνχζαο πνπ ππνβιήζεθε πξνζθνξά. 



 

  ειίδα 32 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γ. Καηάινγν κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ, 
εμαξηεκάησλ, πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ εηδψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (φπσο πξνζδηνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηα Παξαξηήκαηα 
«Α», «Β», «Γ», «Γ» θαη «Δ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο), θαζψο θαη ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ 
πιηθφ (πρ θπιιάδηα, prospectus) απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα ελ ιφγσ είδε πιεξνχλ 
ηηο πξνδηαγξαθέο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Ν. 3850/2010, «Κχξσζε 
ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Α΄ 84)». 

 δ. Καηάινγν ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα νρήκαηα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο απφ θαη 
πξνο ην ΚΤΣ, θαζψο θαη ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 
απνξξηκκάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ΚΤΣ ζε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν πεξηζπιινγήο ηνπ 
Γήκνπ εθηφο ηνπ ΚΤΣ. 

 ε. Αληίγξαθα ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ησλ αλσηέξσ 
νρεκάησλ, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηά ηνπο.   

 ζη. Καηάινγν ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ησλ νδεγψλ ησλ 
αλσηέξσ νρεκάησλ θαζψο θαη αληίγξαθα ησλ απαηηνχκελσλ θαη ελ ηζρχ αδεηψλ νδήγεζεο 
πνπ θαηέρνπλ.  

15. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο «Πξφηππα 
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο» νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001/2008 ή ηζνδχλακν,  ISO 14001:2004 ή ηζνδχλακν 
θαη OHSAS 18001:2007 ή ηζνδχλακν.  

16. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά 
πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο 
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε 
πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα 
αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξεία 
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. 

17.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 
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 Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 
N.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.  

18. ηα αλσηέξσ (παξ. 16) πηζηνπνηεηηθά 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.  

19. Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο 
αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφιεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο 
επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  



 

  ειίδα 33 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

20. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

21. Οη 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 Ν.4412/2016. 

22. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο παξνχζαο γηα ηελ απφδεημε φηη 
ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε 
δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Ζ ελ ιφγσ δέζκεπζε κπνξεί λα 
πξνθχπηεη απφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ πξνζθέξνληνο θαη ηξίηνπ, ζηηο ηθαλφηεηεο 
ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν κέζν. 

 
Άξζξν 30ν 

Καηάξηηζε θαη Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

 

 1. Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 

 α. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο – ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα «Α», «Β», «Γ», «Γ» θαη «Δ» ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 β. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 γ. 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. ηελ 
πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο 
ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 2. Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 

 α. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε 
ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 
37 θαη ηελ ΤΑ 56902/215/02 Ηνπλ 2017 (Β΄ 1924). 

 β. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 
ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηεο Τ.Α. 
56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017). 

  γ. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί 
θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην 
νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 



 

  ειίδα 34 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο 
ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 
1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή 
πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 
ίδηαο Τ.Α. 

 δ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο 
αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. 

 ε. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα 
αθφινπζα:  

(1) Έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
–Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
θαη ηελ παξνχζα. 

(2) Έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά 
πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 ζη. Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Ν.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. 

 δ. 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. 

 ε. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο 
πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα 
ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf 
(ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην 
ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 
ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

 ζ. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ 
(ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

   (1) Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ 
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε 
ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο. 



 

  ειίδα 35 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

   (2) Απφ ην ζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο 
πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ.  

   (3) Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ 
ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ην Ν.4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 
είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ 
εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα 
έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε 
κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα 
ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην Ν.4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα 
απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

   (4) Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ, 
ν νπνίνο θέξεη ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ Δ ΔΝΣΤΠΖ ΜΟΡΦΖ», 
ππνβάιιεηαη ζηελ Αλψηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Τπνζηήξημεο ηξαηνχ (ΑΓΤ)/ 
Γηέπζπλζε Πξνκεζεηψλ (ΓΠΜ) (Οδφο: Πέηξνπ Ράιιε 1, Ρνπθ Αηηηθήο, η.θ.: 15778, Σει. 
210-3483135, Fax: 210-3454603). Δμσηεξηθά ηνπ θαθέινπ αλαγξάθεηαη: 

    (α) Ζ επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο (π.ρ. ηει., fax, Email). 

     (β) Αξηζκφο ζπζηήκαηνο (ΔΖΓΖ) ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα 
ηνλ νπνίν αθνξνχλ ηα πεξηιακβαλφκελα ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθά. 

   (5) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
ζε ν 

πνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε 
κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 3. Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»: 

α. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ 
ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:  

 (1) Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη  

(2) Σελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 
ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζηα άξζξα 19 θαη 21 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

  β. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππνπ ΔΔΔ, φπσο 
αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα «Σ» ηεο παξνχζαο. 

  γ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή 
(πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο 
έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή 
ππνγξαθή. 



 

  ειίδα 36 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

  δ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

ε. H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηα Παξαξηήκαηα «Α», «Β», 
«Γ», «Γ» θαη «Δ» (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο), θαηά πεξίπησζε, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο 
πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

ζη. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο 
ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

 4. Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ: 

α. Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν 
ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο, ήηνη ε πιένλ  ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά Σκήκα. 

β. Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα. 

γ. Γηα ην ιφγν φηη, ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί 
αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ππνρξεσηηθά ζα ζπκπιεξψζεη θαη ελ 
ζπλερεία επηζπλάςεη ζηνλ (ππφ)θάθειν «νηθνλνκηθή πξνζθνξά» ην έληππν ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Ζ» ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ζε κνξθή αξρείνπ pdf. ην ελ ιφγσ έληππν 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ, ππνρξενχληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν.3863/2010, λα 
αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εθηφο ησλ άιισλ, ηα εμήο: 

  (1) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν. 

  (2) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

  (3) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη 
νη εξγαδφκελνη. 

  (4) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο 
θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

  (5) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα 
πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

  (6) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη 
γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ. 

   (7) Σα αλσηέξσ ζηνηρεία, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εμεηδηθεχνληαη ζε 
ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα 
ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ 
αλαισζίκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 
θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ζε κνξθή αξρείνπ PDF 
αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ  νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη 
εξγαδφκελνη. 

δ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, 



 

  ειίδα 37 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

ε. Γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ νη θξαηήζεηο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,06% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

Υαξηφζεκν 0,0036% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,00072% 

ΤΝΟΛΟ 0,12432% 

 

ζη. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ηεο 
αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

 δ. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

ε. Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ηηο νπνίεο:  

(1) Γελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο 
μέλν λφκηζκα.  

(2) Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.4412/2016.  

(3) Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ππεξβαίλεη ηελ εθηηκψκελε αμία ηνπ 
Σκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. 

ζ. Πξνο απνθπγή ιαζψλ/παξαιήςεσλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Ζ» ηεο παξνχζαο θαη ελ γέλεη ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, επηπξφζζεηα επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

(1) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ζε 
κνξθή αξρείνπ .PDF αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ  νπνία ηπρφλ 
ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

(2) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, επί πνηλήο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, 
ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ (ζπκπιεξψζνπλ) ηα απαηηνχκελα ζηνπο Πίλαθεο «Α» θαη 
«Β» ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζηνηρεία. 

(3) Οη  νηθνλνκηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε 
ησλ ζηνηρείσλ κε Α/Α 3, 4 θαη 5 ηνπ Πίλαθα «Β» ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο λα 
ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ.   

(4) Οη Πίλαθεο «Α» θαη «Β» ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
ζπκπιεξψλνληαη ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπο. 

(5) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, επί πνηλήο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, 
ζπκπιεξψλνπλ ηνπο Πίλαθεο «Α» θαη «Β» ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία. 

   (6) Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε 
ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 



 

  ειίδα 38 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ Ν.4412/2016. 

   (7) Μηθξφηεξνο πξνζθεξφκελνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη 
ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο απφ ηα απαηηνχκελα ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή, επηθέξεη 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 
 

Άξζξν 31ν 

Υξόλνο Ηζρύνο Πξνζθνξώλ 

1. Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο γηα δηάζηεκα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δειψλνπλ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 
ζην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Ζ» ηεο παξνχζαο θαη 
ζπγθεθξηκέλα επί ηεο παξ. 6 απηνχ. 

2. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ 
πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

3. 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 
Ν.4412/2016 θαη ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν 
κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

4. Μεηά 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. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 
νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 

 
Άξζξν 32ν 

Λόγνη Απόξξηςεο Πξνζθνξώλ 

H Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α. Ζ νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν 
πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξα 30 (Καηάξηηζε θαη Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ), 31 (Υξφλνο ηζρχνο 
πξνζθνξψλ), 33 (Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ), 34 (Πξφζθιεζε Τπνβνιήο 
Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο – Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο. 

β. Ζ νπνία δε ζπληάρζεθε ή/θαη δελ ππνβιήζεθε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα 
άξζξα 94 έσο 96 ηνπ Ν.4412/2016. 



 

  ειίδα 39 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 γ. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, 
δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016.  

 δ. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, 
εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016. 

 ε. Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. 

 ζη. Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή 
πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά 
κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ απηνηειψο είηε 
σο κέιε έλσζεο. 

 δ. Ζ νπνία είλαη ππφ αίξεζε. 

 ε. Ζ νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο. 

 ζ. Ζ νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη 
απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 



 

  ειίδα 40 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ:  ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 
Άξζξν 33ν 

Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, λα ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε 
πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςήθησλ εξγνιάβσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 
παξ. 2 ηνπ Ν.3863/2010. Σν πηζηνπνηεηηθφ απνζηέιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέζα ζε 
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε άπξαθηεο 
παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο. 

2. Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ: 

 α. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, 
ζχκθσλα κε ηελ απαηηνχκελε απφ ην ζχζηεκα (ΔΖΓΖ) δηαδηθαζία, απφ ην αξκφδην 
πηζηνπνηεκέλν ζην ζχζηεκα φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα 
ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

 β. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

 γ. Καηά ηελ ππφςε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά».  

δ. Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ αξκνδίνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζην ζχζηεκα νξγάλνπ, 
ήηνη ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 
θαζνξηζηεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε 
εηδηθή πξφζθιεζε. 

ε. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα 
έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ, 
κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 
εκπηζηεπηηθέο. 

ζη. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ.  

 3. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ: 

 α. Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ 
δηαηάμεσλ. Δηδηθφηεξα: 

 (1) Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηνλ 
έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 



 

  ειίδα 41 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εγγξάθσλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην 
νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη 
ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηθνηλσλεί 
κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ 
φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πξνο έγθξηζε. 

 (2) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 
νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ή/θαη απφξξηςε ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο, θαηά πεξίπησζε. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ 
πεξηιακβάλεη ηε ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα 
κέιε απηήο. 

 (3) Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ. 

   (4) Σα αλσηέξσ πξαθηηθά (ή ην εληαίν πξαθηηθφ) θνηλνπνηνχληαη 
απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

      (5) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα 
αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 
πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

   (6) Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο 
πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη 
αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ 
αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην 
σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
πξνο έγθξηζε. 

 (7) Σα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ (απνζθξάγηζε 
θαη αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) 
επηθπξψλνληαη κε κία (1) απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ΔΖΓΖ. 

   (8) Καηά ηεο απφθαζεο ηεο αλσηέξσ ππνπαξαγξάθνπ ρσξεί 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 360 ηνπ Ν.4412/2016. 

β. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο (πξνζθνξέο κε 
ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή) ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηιέγεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ κε θιήξσζε 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ. 

  γ. Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 



 

  ειίδα 42 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εμεγήζνπλ ηελ ηηκή πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ Ν.4412/2016. 

  δ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 
ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή 
λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
Άξζξν 34ν 

Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο – Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθύξσζεο 

1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνζηέιιεη 
ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, πνπ πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε «πξνζσξηλφ πάξνρν ππεξεζηψλ», λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, 
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 29 (Απνδεηθηηθά Μέζα) ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 22 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 
ησλ άξζξσλ 23 έσο 27 απηήο. 

2. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ πάξνρν 
ππεξεζηψλ, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf. ε πεξίπησζε 
πνπ ηα ππφςε δηθαηνινγεηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή. 

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 
παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

3. Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο 
άλσ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζσξηλφ πάξνρν 
ππεξεζηψλ, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα θαηά πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 (ππνπαξάγξαθνη 1.2.1.1 έσο 
1.2.1.3) ηεο  Τ.Α. 56902/215/2 Ηνπλ 2017 (Β΄ 1924). 

4. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν νπνίνο θέξεη 
ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Δ ΔΝΣΤΠΖ ΜΟΡΦΖ», ππνβάιιεηαη 
ζηελ Αλψηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Τπνζηήξημεο ηξαηνχ (ΑΓΤ)/ Γηέπζπλζε 
Πξνκεζεηψλ (ΓΠΜ) (Οδφο: Πέηξνπ Ράιιε 1, Ρνπθ Αηηηθήο, η.θ.: 15778, Σει. 210-3483135, 
Fax: 210-3454603). Δμσηεξηθά ηνπ θαθέινπ αλαγξάθεηαη: 

  α. Ζ επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (π.ρ. 
ηει., fax, Email). 

  β. Αξηζκφο ζπζηήκαηνο (ΔΖΓΖ) ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηνλ νπνίν 
αθνξνχλ ηα πεξηιακβαλφκελα ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθά. 

5. Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 
πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ πάξνρν ππεξεζηψλ λα ηα 
πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 



 

  ειίδα 43 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

έγγξαθεο, κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα 
παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην 
φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

 6. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

 7. Ζ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ παξφρνπ απνξξίπηεηαη θαη, κε ηελ επηθχιαμε 
ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/2016, 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 απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, 
ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε, γηα έλαλ 
ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή. 

β. Ο πξνζσξηλφο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ ππνβάιεη ζηνλ 
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

γ. Απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 ή ε 
πιήξσζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ άξζξσλ 
23 έσο 27 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

δ. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή 
δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ 
απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 έσο 27 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

8. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε, απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο 
είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 9. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο είραλ 
δειψζεη ζην ΔΔΔ φηη πιεξνχλ, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν 
πξνζθέξσλ κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα 
ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 29 
(Απνδεηθηηθά Μέζα) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ θαηαπίπηεη 
ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. 

 10. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 
πξνζσξηλνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή 
ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 
ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ 
ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο. 



 

  ειίδα 44 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

11. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 
 

Άξζξν 35ν 

Καηαθύξσζε – ύλαςε ύκβαζεο 

 1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε 
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ πάξνρν ππεξεζηψλ, 
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ. 

2. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο 
ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

  3. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα: 

α. Άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 
ζην άξζξν 36 ηεο παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ.  

β. Οινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν.4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη.  

γ. Κνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ πάξνρν 
ππεξεζηψλ, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 29 
(Απνδεηθηηθά Μέζα) θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο 
άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

4. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνζθαιεί ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ λα πξνζέιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο κέζσ ΔΖΓΖ. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη 
απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

 5. Σν ζπκθσλεηηθφ (ζρέδην ζχκβαζεο) επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε σο Παξάξηεκα «Θ». Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζπκπιεξψλεη ζην ζπκθσλεηηθφ ηα 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε ζηελ παξνχζα 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ζ' απηφλ. Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, νχηε θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή 
ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ 
ζπκθσλεηηθνχ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία 
δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 6. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην 
σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο.   

 7. Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο απαηηείηαη ε δηαηχπσζε ζεηηθήο γλψκεο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 8 ηεο ΤΑ 82350 (Β΄ 2451/9-8-16).  



 

  ειίδα 45 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

8. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα 
παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηάινγν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζζεί ζηελ 
πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, κε πιήξε ζηνηρεία απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα 
ηεο δεηεζεί λνκίκσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

Άξζξν 36ν 

Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο 

1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή 
πξάμε ή παξάιεηςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο.  

2. Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πεξηέρεη φιεο αλεμαίξεηα ηηο λνκηθέο θαη 
πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηεο. 

3. Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε 
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, φπσο απηφ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα I ηνπ ΠΓ 39/2017 (Α΄ 
64). 

4. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε 
πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

α. Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 
ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή 
ηειενκνηνηππία ή 

β. Γεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα 
επηθνηλσλίαο, άιισο 

γ. Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε 
ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

δ. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο 
γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην 
ΚΖΜΓΖ. 

5. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

6. Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ, ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, 
επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο 
ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην 
νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 
ηεο Τ.Α. 56902/215/2 Ηνπλ 2017 (Β΄ 1924). 

 7. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη 
παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην 



 

  ειίδα 46 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

άξζξν 363 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζην άξζξν 19 παξ.1.1 θαη ζην άξζξν 7 ηεο κε 
αξηζκ.56902/215 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε 
πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ. Δπίζεο, επηζηξέθεηαη ζηνλ 
πξνζθεχγνληα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαθαιεί ηελ 
πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο. 

  8. Σν παξάβνιν θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο. Ζ σο άλσ θαηάζεζε ηνπ παξαβφινπ γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο e-παξάβνινπ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ (ΓΓΠ) θαη απνηειεί έζνδν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηελ απφδεημε 
ηεο θαηαβνιήο θαη ηεο είζπξαμεο ηνπ παξάβνινπ ν πξνζθεχγσλ ππνρξενχηαη λα 
επηζπλάςεη ζην πξνβιεπφκελν ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΠΓ 39/2017 (Α΄ 64) 
έληππν πξνζθπγήο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η εθηππσκέλν αληίγξαθν ειεθηξνληθήο πιεξσκήο 
ηνπ πνζνχ ζε Σξάπεδα, επηθπξσκέλε εθηχπσζε απφ ηε ζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ φηη ην σο άλσ παξάβνιν, ππφ 
ηνλ αληίζηνηρν Κσδηθφ, θέξεη ηελ έλδεημε “πιεξσκέλν” θαζψο θαη βεβαίσζε πεξί ειέγρνπ 
θαη δέζκεπζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξάβνινπ απφ ηελ Τπεξεζία πνπ ην απνδέρεηαη. 

9. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή 
ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 364 ηνπ Ν.4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ 
θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα 
πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ Ν.4412/2016. 

10. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 
ΔΖΓΖ: 

α. Κνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

β. Γηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
(ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

11. Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ 
πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ 
ηζρπξηζκψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 
παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή 
ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 
εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή 
ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ. 

 12. Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 
ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ Ν. 4412/2016 θαηά ησλ 
εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο 
θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε 
ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο 
αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ 
Ν.4412/2016. Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ 
κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

13. Καηά ηα ινηπά, φζνλ αθνξά: 



 

  ειίδα 47 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 α. ηηο πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 360 
έσο 367 (Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή θαηά Πξάμεσλ πνπ Δθδίδνληαη πξηλ απφ ηελ χλαςε 
ηεο χκβαζεο), 368 έσο 371 (Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή γηα ηελ Κήξπμε Αθπξφηεηαο ηεο 
χκβαζεο) ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο θαη ζην Π.Γ. 39/2017. 

 β. ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία ζην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 372 θαη 373 ηνπ Ν.4412/2016.  

 
Άξζξν 37ν 

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, καηαηψλεη  ελ 
φισ ή ελ κέξεη, ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/2016. 

2. Δπίζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κπνξεί 
λα καηαηψζεη, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/2016. 

3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιήςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, 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. ε πεξίπησζε επαλαπξνθχξεμεο 
ηεο δεκνπξαζίαο απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΤΤΓΣΑΜΔΣΑΑΠ. 

4. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, λα απνθαζίζεη, 
παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε 
θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε 
δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Ν.4412/2016, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή 
πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 

5. Οη αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, απνθάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
ιακβάλνληαη κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  



 

  ειίδα 48 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 
Άξζξν 38ν 

Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

1. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ην αληηθεηκέλνπ ηνπ 
δηαγσληζκνχ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. 

2. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

3. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 42 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5 % 
επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ.   

4. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 
θαηά ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ 
θαζαξηζκνχ ηεο ζχκβαζεο.  

5. 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 νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

6. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ 
αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

7. ε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε 
ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ, απφ ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο.  Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ 
ιακβάλεηαη ππφςε. 

8. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφ πνπ 
αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηελ 
ζηαδηαθή απνδέζκεπζε απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ 
αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

9. Σν πεξηερφκελφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξέπεη είλαη ζχκθσλν κε ην 
ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα «Ε» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
Άξζξν 39ν 

πκβαηηθό Πιαίζην – Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 
 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, νη φξνη 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  



 

  ειίδα 49 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
Άξζξν 40ν 

Τπνρξεώζεηο Παξόρνπ Τπεξεζηώλ – Όξνη Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 

1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ 
Ν.4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζην Παξάξηεκα «Γ» ηνπ θεηκέλνπ ηεο πξνο ππνγξαθή 
ζχκβαζεο ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο ζη΄ 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4496/2017  
θαη ηζρχεη.  

2. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ 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. 

3. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ  ππνρξενχηαη ζηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο 
λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ ππνρξεσηηθά ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο 
ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 
Ν.3863/2010 (Α΄ 115).Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, 
ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη, θαηαβάιινληαη, 
φκσο, απφ ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ νη απνδνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 
απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. 

4. Δηδηθφηεξα, νη ππεξεζίεο πνπ θαιείηαη λα εθηειέζεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 
είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρψξσλ ηνπ ΚΤΣ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Υεκηθψλ Σνπαιεηψλ θαη Νηνπδηέξσλ, ζε φπνηα ΚΤΣ απηά πθίζηαληαη), ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε απφ πιεπξάο θαζαξηφηεηαο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαξθεί ε 
ζχκβαζε.  

5. Ο εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά-πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα 
είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο, απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, εηδηθνχο φξνπο θαη 
πξνδηαγξαθέο. Δπηπιένλ, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξντφληα δελ πξέπεη λα αλαδχνπλ 
δπζάξεζηεο νζκέο θαη λα ζέηνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

6.  Σα κεραλήκαηα, εμαξηήκαηα, πιηθά θαζαξηζκνχ θαη ηα ινηπά αλαιψζηκα 
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: θαζαξηζηηθά, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ κηθξέο ή κεγάιεο, 
ζθνχπεο θαζαξηζκνχ θηι) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη ζα πιεξνχλ 
ηηο πξνδηαγξαθέο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Ν. 3850/2010, «Κχξσζε 
ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Α΄ 84)». 

7. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πξέπεη λα  θξνληίδεη γηα ηελ επάξθεηα ησλ αλσηέξσ 
(παξ. 6) ηνπο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

8. Σν πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ: 



 

  ειίδα 50 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

  α. Θα θέξεη δηαθξηηηθή ακθίεζε ή ραξαθηεξηζηηθφ. 

 β. Θα είλαη επγεληθφ θαη ζα δέρεηαη θάζε έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 
ηεο Τπεξεζίαο. 

γ. Θα ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

δ. Οθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, θέξεη 
δε θαζαξή θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή. 

ε. Τπνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη 
αζθάιεηά ηνπ θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά 
θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη. 

ζη. ε πεξίπησζε πνπ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ δελ πξνέξρεηαη 
απφ ρψξα µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα έρεη νπσζδήπνηε άδεηα 
δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηε ρψξα. 

δ. Όηαλ νη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο 
ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε αληίγξαθν θαηάζηαζεο πξνζσπηθνί ή απφζπαζκα 
απηήο, ε νπνία ζα ηνπ παξέρεηαη κε κέξηκλα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

9. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαη 
δηνίθεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

10. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα 
νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζεί ζε νπνηεζδήπνηε 
ππεξεζία ζε ζρέζε κε ην έξγν. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ 
πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  

11. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ θαηά ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο πξνζσπηθνχ, πνπ ζα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, 
ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, 
ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο 
κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε  ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε 
ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηφλ πξνζψπσλ. 

12. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην 
ζπκθέξνλ ηεο Τπεξεζίαο. 

13. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα 
θάζε δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα 
παξάζρεη ηεο ππεξεζίεο ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πεξηνρψλ ή ηξίησλ θαη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκηάο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελήζεη θαηά ή επ’ 
επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 
εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

14. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ 
ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 
δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή 
νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ή ηξίησλ. Απφ ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζχκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε δελ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πνπ αζρνιείηαη  κε ην 



 

  ειίδα 51 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

έξγν.  

15. ε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα 
Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ 
ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ 
απφ ηε παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί 
θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία 
πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο 
απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ 
κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

16. Ο Αλάδνρνο, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο (πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ 
ππνβιεζείζα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ), κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νη λένη εξγαδφκελνη αλήθνπλ ππνρξεσηηθά ζηελ ίδηα κηζζνινγηθή θιίκαθα 
θαη θαηάζηαζε, ήηνη δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ αθξηβψο ηηο ίδηεο απνδνρέο θαη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε απηνχο πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ε αληηθαηάζηαζε/αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ έγγξαθεο 
ελεκέξσζεο ηεο Τπεξεζία απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη φια 
ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ (πξνο αληηθαηάζηαζε θαη λένπ πξνζσπηθνχ) πνπ 
επηβεβαηψλνπλ ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε. 

17. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλ. 1048/2014 θαη 1049/2014, θαζψο θαη ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο 
Μέηξσλ Δλεκέξσζεο θαη Γεκνζηφηεηαο Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ Σακείνπ Αζχινπ 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, Διιεληθή Γεκνθξαηία / 
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο / Αχγνπζηνο 2017. Σν παξφλ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη 
ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο. 

 
Άξζξν 41ν 

Τπεξγνιαβία 

1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ 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 
Ν. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ.  

2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ 
ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο 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 πάξνρνο ππεξεζηψλ 
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ 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. 



 

  ειίδα 52 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα 
ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 22 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα 
ηνπ άξζξνπ 29 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ 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 Ν.4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή 
ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

4. Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ Ν.4412/2016.  

5. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ θαη ν ππεξγνιάβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο 
νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 3860/2010. 

 
Άξζξν 42ν 

Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο θαηά ηε Γηάξθεηά ηεο 
 

1. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα 
απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, θαζψο θαη ζρεηηθήο πξνέγθξηζεο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή ηεο αηηηνιφγεζεο ηεο 
αλαγθαηφηεηαο ηξνπνπνίεζεο θαη ε επάξθεηά ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 θαη ηελ παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 46 ηεο ΤΑ 82350 (Β΄ 2451/9-8-16). 

2. Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο: 

α. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο/αιιαγήο εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ.  

β. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο (ΦΠΑ).  

 
Άξζξν 43ν 

Γηθαίσκα Μνλνκεξνύο Λύζεο ηεο ύκβαζεο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 
λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

β. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε 
ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1 α θαη β ηνπ άξζξνπ 22 ηεο 
παξνχζαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο ζχκβαζεο, 

γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, 
ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην 
δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 



 

  ειίδα 53 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δ. πληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 Ν. 3863/2010 
(Α΄ 115).  

 

Άξζξν 44ν 

Σξόπνο Πιεξσκήο 
 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλά δεθαπέληε 
(15) εκέξεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΤΠΔΘΑ ζηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ) ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ, ζην 100 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξε 
θαη ην αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ, αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

  α. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε 
πιεξσκή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, εγθεθξηκέλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 
ηνπ Ν.4412/2016. 

  β. Σηκνιφγην ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ.   

  γ. Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

  δ. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ πνπ απαζρνιήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
πξνεγείηαη ηεο εθάζηνηε πιεξσκήο, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη απφ 
ην αξκφδην φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαη δηνίθεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 

  ε. Αληίγξαθν ηεο αλαιπηηθήο πεξηνδηθήο δήισζεο (ΑΠΓ) ηνπ ΗΚΑ 
πξνεγνχκελνπ δηαζηήκαηνο, θαζψο επίζεο ην ζρεηηθφ επηβεβαησηηθφ έγγξαθν θαηαβνιήο 
ησλ ζρεηηθψλ εηζθνξψλ.        

  ζη. Απνδείμεηο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
αλσηέξσ ππνπαξαγξάθνπ πνπ απαζρνιήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνεγείηαη ηεο 
εθάζηνηε πιεξσκήο, εθηφο ηεο πξψηεο πιεξσκήο.  

 2. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

3. Ζ εμφθιεζε ζην 100 % ζα γίλεηαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε 
παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πνηληθψλ ξεηξψλ εηο 
βάξνο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

4. Ζ πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 
«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκήο ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαη ζε 
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε Τπεξεζία 
θαζίζηαηαη ππεξήκεξε. 

 5. Γελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θ.ι.π.). 

6. Σνλ πάξνρν ππεξεζηψλ βαξχλνπλ νη αθφινπζεο θξαηήζεηο: 



 

  ειίδα 54 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,06% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

Υαξηφζεκν 0,0036% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,00072% 

ΤΝΟΛΟ 0,12432% 

 

 7. Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Φ.Δ.) 
πνζνζηνχ 8 %, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ, ήηνη 
ζην πνζφ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 
Άξζξν 45ν 

Κήξπμε Οηθνλνκηθνύ Φνξέα Δθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο 
βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ 
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

2. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο 
πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα 
ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 
άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

3. ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, 
επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 4. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 
ηνπ Ν.4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. 

 5. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 6. Oη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
απνηεινχλ ελδεηθηηθά (κε απνθιεηνκέλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη επ’ 
αθξηβψο) νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

  α. Δπαλαιακβαλφκελεο κε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. 

  β. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 
ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ πξνο ηηο πθηζηάκελεο παξαηεξήζεηο ηεο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη 
ηειηθά κε ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 



 

  ειίδα 55 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γ. Με χπαξμεο ησλ ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο. 

δ. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πάξνρνπ ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, ε νπνία 
θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

  ε. Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ 
ζέηνπλ φκσο ζε άκεζν θίλδπλν ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηηο 
νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

ζη. πληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 Ν. 
3863/2010 (Α΄ 115). 

 7. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο. 

 8.  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ / παξφρνπ 
ππεξεζηψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 
πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

   8.1  Oη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

   8.2 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 ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 

   8.3 Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 
5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα. 

   8.4 Οη 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. 

   8.5 Tν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη / ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ 
ακνηβή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

   8.6 Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δε ζηεξεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην 
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ έθπησην. 

Άξζξν 46ν 

Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο θαηά ηε Γηαδηθαζία Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 
 
1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε 

βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 45 (Κήξπμε Οηθνλνκηθνχ Φνξέα Δθπηψηνπ) θαη 
50 (Απφξξηςε Παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε) ηεο παξνχζαο, λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα 
ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί-
δηνηθεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην 



 

  ειίδα 56 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ 
πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 νξγάλνπ. 
 

2. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

Άξζξν 47ν 

Παξαθνινύζεζε ηεο ύκβαζεο 

1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα 
δηελεξγεζεί απφ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ 
Απφθαζε Καηαθχξσζεο, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα φια ηα 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 
ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, 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 Ν.4412/2016.  

2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο 
ππεξεζίαο. Με 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. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν 
επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

3. Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ παξφρνπ 
ππεξεζηψλ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί 
ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

4. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ 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. Σν 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 πάξνρν ππεξεζηψλ ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην 
δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

5. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 
Ν.3863/2010 (Α΄ 115) θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ 
έξγνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη, 
θαηαβάιινληαη, φκσο, απφ ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ νη απνδνρέο ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο θαη απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. 

 
Άξζξν 48ν 

Γηάξθεηα ηεο ύκβαζεο 



 

  ειίδα 57 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθή ηεο θαη δηαξθεί 

ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκέξεο. 
 

Άξζξν 49ν 

Παξαιαβή Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο 

 1. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο γίλεηαη απφ 
επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ 
άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016. 

2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, ζηελ νπνία κπνξεί δε λα θαιείηαη θαη ν 
αλάδνρνο (άξζξν 219 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016), ε αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηηο 
αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

α. Δμεηάδεη ηελ πιεξφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ 
ησλ ρψξσλ ηνπ ΚΤΣ. 

β. Καηαγξάθεη ηελ χπαξμε ηπρφλ παξεθθιίζεσλ ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ 
ππεξεζηψλ.  

δ. Παξαιακβάλεη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 
ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηπρφλ θαηαγξαθέο ζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξ. 
4 ηνπ άξζξνπ 47 ηεο παξνχζαο, εκεξνιφγην, πνπ ηεξείηαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη 
ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο. 

ε. Μεηά ηελ δηελέξγεηα ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ ε επηηξνπή παξαιαβήο 
πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη 
ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηεο παξνχζαο.  

3. Δθφζνλ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο πξέπεη λα έρεη ηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα.   

4. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο 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 
θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 
θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

5. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 
παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

6. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην 
απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ 



 

  ειίδα 58 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ 
απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

7. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ 
πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε 
ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

 

Άξζξν 50ν 

Απόξξηςε Παξαδνηέσλ - Αληηθαηάζηαζε 

1. ε 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, πνπ λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.  

 2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ 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 ιφγσ εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ειίδα 59 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΤΣ ΛΔΒΟΤ   

 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο ΚΤΣ Λέζβνπ 
 

 1. Πεξηγξαθή θαη πνζνηηθνπνίεζε ρψξσλ θαη εξγαζηψλ (αλά ηνπνζεζία θαη 
ηεηξαγσληθά κέηξα:  

α. Γνκηθέο εγθαηαζηάζεηο (35.600 ηκ): Kνπδίλα, ρψξνη ζίηηζεο, 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ρψξνη πγηεηλήο 
(WC, ινπηξά, Υεκηθέο Σνπαιέηεο, Νηνπδηέξεο θιπ), ρψξνη δηακνλήο (νηθίζθνη), ρψξνη 
αλακνλήο, ρψξνη απνζήθεπζεο, ρψξνη εξγαζίαο πξνζσπηθνχ. Παξνρή θαζαξηζκνχ 2 
θνξέο εκεξεζίσο, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Γθζε ηνπ ΚΤΣ, 
ζθνχπηζκα θαη αθαίξεζε ζθνππηδηψλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο θηινμελνχκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδξφκσλ 
αλάκεζα ζε φινπο ηνπο νηθίζθνπο, ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλακνλή, δηαλνκή, 
θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε, ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ζε φπνην ζεκείν ππάξρνπλ 
ζπγθεληξψζεηο θηινμελνχκελσλ.  

β. Τπαίζξηνη Υψξνη (10.988,25 ηκ) : Xψξνη πέξημ ησλ θηηξίσλ, ρψξνη θαη 
δηαδξφκνπο πέξημ ησλ νηθίζθσλ. 

πλνιηθή έθηαζε ΚΤΣ: 46.588,25 ηκ. 

 2. Πξνγξακκαηηζκφο – ζπρλφηεηα θαη ηξφπνο θαζαξηζκνχ:  

α. Παξνρή θαζαξηζκνχ 2 θνξέο εκεξεζίσο, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ 
ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Γθζε ηνπ ΚΤΣ, ζθνχπηζκα θαη αθαίξεζε ζθνππηδηψλ ζηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο 
θηινμελνχκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδξφκσλ αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 
νηθίζθνπο, ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλακνλή, δηαλνκή, θαηαγξαθή θαη 
απνζήθεπζε, ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ζε φπνην ζεκείν ππάξρνπλ ζπγθεληξψζεηο 
θηινμελνχκελσλ ζηνλ ππφςε ρψξν. 

β. Παξνρή θαζαξηζκνχ ησλ νηθίζθσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ 
ηνπο θηινμελνχκελνπο, θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ ππφςε Κέληξνπ. 

γ. Καζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πγηεηλήο: Ζ θαζαξηφηεηα ησλ ινπηξψλ – 
ηνπαιεηψλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο εκεξεζίσο, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 
θαζνξηζηεί απφ ηελ Γθζε ηνπ ΚΤΣ, θαη εθηάθησο νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή ηεο εκέξαο 
ρξεηαζηεί θαζ’ ππφδεημε ηεο Γθζεο, κε ηα θαηάιιεια θαζαξηζηηθά-απνιπκαληηθά πγξά. Οη 
ιεθάλεο, ηα WC, ηα επίπεδα παηάθηα, νη ληνπδηέξεο ζαπνπλίδνληαη κε απνιπκαληηθφ πγξφ 
θαη μεπιέλνληαη έηζη ψζηε λα απνκαθξχλνληαη πάζεο θχζεσο ιεθέδεο, ζηίγκαηα, άιαηα 
θιπ. Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα, θαζξέπηεο, ζήθεο ζαπνπληψλ, 
φπσο επίζεο πφξηεο, κεηαιιηθά πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα θαη ρεξνχιηα θαζαξίδνληαη κε 
απνιπκαληηθφ πγξφ. Σα πιαθάθηα ηνίρνπ θαζαξίδνληαη κε απνιπκαληηθφ πγξφ. Οξαηέο 
βξσκηέο φπσο επίζεο θαη ιεθέδεο γχξσ απφ ηηο ιεθάλεο WC, ηνπο ληπηήξεο 
απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Γηα λα επηηεπρζεί ε θαζαξηφηεηα πνπ 
πξέπεη, ρσξίδνληαη νη εξγαζίεο γηα φια ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην δάπεδν 
ζε δχν θαηεγνξίεο: 

(1) Καηεγνξία Α: Λεθάλεο WC 

(2) Καηεγνξία Β: Νεξνρχηεο θαη πιαθάθηα, ληνπδηέξεο 



 

  ειίδα 60 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δ. Ο αλάδνρνο είλαη απζηεξά ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη 
δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο θνπβάδεο θαη παληά γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 
Σα δάπεδα ησλ W.C. ζα θαζαξίδνληαη κε παληά κηαο ρξήζεο. ην λεξφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξέπεη λα κπαίλεη ε απαξαίηεηε πνζφηεηα 
πγξνχ θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηνλ ηξφπν 
ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε πγξνχ. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξσζε 
ησλ ηνπαιεηψλ κε ραξηί πγείαο θαη ζαπνχλη γηα ηα ρέξηα. 

 3. Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ (αξηζκφο θαη ψξεο απαζρφιεζήο ηνπ):               

   Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ (θαζαξηζηξηψλ/-ζησλ) θαη ησλ σξψλ εξγαζίαο ζε 
φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ΚΤΣ: 35 άηνκα (1ε βάξδηα) 07:00 σο 15:00, 24 άηνκα (2ε βάξδηα) 
απφ 15:00 σο 21:00. 

4. Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ: Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλά ηνπ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηνχ ηνπ ΚΤΣ, 
φπσο πξνβεί ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζην Κέληξν, γηα ην νπνίν ζα 
αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
απνζήθεπζε/ηνπνζέηεζε θαηά πεξίπησζε ησλ απαηηνχκελσλ κέζσλ-πιηθψλ 
θαζαξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ έξγα ππνδνκήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ, ηφηε ην θφζηνο θαηαζθεπήο-εγθαηάζηαζεο επηβαξχλεη ηνλ 
αλάδνρν, δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ εληφο ηξηκήλνπ 
απφ νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ. Ζ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνηειεί απνθιεηζηηθά επζχλε 
ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ (αλαδφρνπ). Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κε 
κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη’ ειάρηζην πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη 
εμήο: 

α. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη φινη νη ρψξνη ηεο δνκήο δηαηεξνχληαη 
θαζαξνί. 

β. Κάζε νίθεκα πξέπεη λα ηεξεί πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο. 

γ. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ νηθεκάησλ θαη φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, 
πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

δ. Σα άηνκα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ θαζαξηφηεηα πξέπεη λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζε επαξθή θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ, φπσο θαζαξηζηηθά πξντφληα, 
γάληηα, κάζθεο πξνζηαζίαο θιπ. 

ε. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο 
δηαηεξνχληαη εμαηξεηηθά θαζαξνί θαη πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο. 

ζη. Ζ θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 
κία θνξά ηελ εκέξα ή φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη. Ζ θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα 
θαζαξίδνληαη εηο βάζνο γηα ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ κηθξνβίσλ. Ο ζε βάζνο 
θαζαξηζκφο κπνξεί λα γίλεηαη απφ επαγγεικαηηθά ζπλεξγεία. 

δ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν έξγνπ θαη 
αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ λα 
έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 
πξνθχςεη.  



 

  ειίδα 61 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζ. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη παξψλ 
ζην ρψξν ηνπ ΚΤΣ ζε ψξεο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Γθζε ηνπ ΚΤΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
αλάδνρν. 

 5. Τιηθά θαη κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ:  

α. Μεραλέο απνξξφθεζεο πγξψλ-ζθφλεο. 

β. θνχπεο θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (ζάξσζξα). 

γ. Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο (κπιε θαη 
θφθθηλνπο) δηπινχ ζπζηήκαηνο. 

δ. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ 
ζπζηήκαηνο γηα θηίξηα – θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηαθνξεηηθνί γηα ην ηαηξείν, δηαθνξεηηθνί 
γηα WC – ινπηξά. 

ε. θνχπεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 

ζη. θνπγγαξίζηξεο δηαθνξεηηθέο γηα θηίξηα – θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 
δηαθνξεηηθέο γηα ρψξνπο δηακνλήο, δηαθνξεηηθέο γηα ηαηξεία, δηαθνξεηηθέο γηα θνπδίλεο– 
ηξαπεδαξίεο, δηαθνξεηηθέο γηα WC – κπάληα αζζελψλ. 

δ. Λνηπά πιηθά θαη εμνπιηζκφο: 

(1) Ξεζθνλφπαλα (πθαζκάηηλα ή wetex) δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο 
γηα έπηπια / ηξαπέδηα – πφξηεο, γηα εμνπιηζκφ ρψξσλ δηακνλήο – ηαηξείνπ, γηα ληπηήξεο – 
ληνπδηέξεο θαη γηα ηνπαιέηεο. 

(2) Γάληηα ρνληξά θνπδίλαο δχν ρξσκάησλ. 

(3) Υνλδξά γάληηα γηα βαξηέο εξγαζίεο. 

(4) αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ καχξνπ θαη κπιε 
ρξψκαηνο αλζεθηηθέο, δηαθφξσλ κεγεζψλ. 

(5) θάιεο. 

(6) Λάζηηρα λεξνχ. 

(7) Μπαιαληέδεο. 

(8) Φαξάζηα. 

(9) Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο «ΠΡΟΟΥΖ! ΒΡΔΓΜΔΝΟ 
ΠΑΣΧΜΑ!». 

(10) θνχπεο θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (απηνθηλνχκελα 
ζάξσζξα). 

(11) Πιαζηηθνί θάδνη απνξξηκκάησλ ηξνρήιαηνη 80 lt: 

  (α) ε εμσηεξηθφ ρψξν, πεξηκεηξηθά θάζε 50 κέηξα έλαο 
θάδνο απνξξηκκάησλ ησλ 80 lt, 

  (β) ε εζσηεξηθφ ρψξν, θάζε 200 η.κ. έλαο θάδνο 
απνξξηκκάησλ ησλ 80 lt γηα κεγάινπο ρψξνπο θαη ζε κηθξνχο ρψξνπο θάησ ησλ 100 η.κ. 
έλαο θάδνο απνξξηκκάησλ ησλ 40 lt. 

. 



 

  ειίδα 62 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ε. Όρεκα/ηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ 
θαζαξηφηεηαο απφ θαη πξνο ην ΚΤΣ, θαζψο θαη θαηάιιειν/α φρεκα/ηα γηα ηελ κεηαθνξά 
ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ΚΤΣ ζε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν πεξηζπιινγήο 
ηνπ Γήκνπ εθηφο ηνπ ΚΤΣ. Σα πξναλαθεξζέληα νρήκαηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηχπνπ Β, 
φπσο απηφο (ν ηχπνο) αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα νδήγεζεο. 

ζ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζεζε 
θαη θάιπςε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνο φισλ ησλ αλαισζίκσλ θαζαξηζκνχ (ιρ δηάθνξα 
θαζαξηζηηθά, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, ζαπνχληα θηι). 

η. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζεζε 
θαη ρξήζε φισλ ησλ κέζσλ θαζαξηζκνχ (πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ).  

 6. Τπνρξεψζεηο Γνκήο: Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηε 
δεκηνπξγία ππνδνκψλ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ πξνο ηνλ Πάξνρν 
Τπεξεζηψλ. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα θαη λεξφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ζα παξέρεηαη κε επζχλε ηνπ ΚΤΣ. 

 7. πλνιηθή έθηαζε KYT: 46.588,25 ηκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ειίδα 63 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΤΣ ΥΗΟΤ   

 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο ΚΤΣ Υίνπ 

 

 1. Πεξηγξαθή θαη πνζνηηθνπνίεζε ρψξσλ θαη εξγαζηψλ (αλά ηνπνζεζία θαη 
ηεηξαγσληθά κέηξα:  

α. Γνκηθέο Δγθαηαζηάζεηο (5.000 m2): Kνπδίλα, ρψξνη ζίηηζεο, 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ρψξνη πγηεηλήο 
(WC, ινπηξά, Υεκηθέο Σνπαιέηεο θιπ), ρψξνη δηακνλήο (νηθίζθνη), ρψξνη αλακνλήο, ρψξνη 
απνζήθεπζεο, ρψξνη εξγαζίαο πξνζσπηθνχ. Παξνρή θαζαξηζκνχ 2 θνξέο εκεξεζίσο, 
θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηε Γθζε ηνπ ΚΤΣ, ζθνχπηζκα θαη 
αθαίξεζε ζθνππηδηψλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 
πξνζσπηθφ θαη ηνπο θηινμελνχκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδξφκσλ αλάκεζα 
ζε φινπο ηνπο νηθίζθνπο, ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλακνλή, δηαλνκή, θαηαγξαθή 
θαη απνζήθεπζε, ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ζε φπνην ζεκείν ππάξρνπλ ζπγθεληξψζεηο 
θηινμελνχκελσλ. 

β. Τπαίζξηνη Υψξνη (28.606,30 m2): Υψξνη πέξημ ησλ θηηξίσλ, ρψξνη θαη 
δηαδξφκνπο πέξημ ησλ νηθίζθσλ. 

  γ. Λνηπνί Υψξνη (245 m2): Τπνζηαζκνί Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, 
εγθαηαζηάζεηο θνηλήο νθέιεηαο (πδαηνδεμακελέο, αγσγνί φκβξησλ πδάησλ θιπ). 

 2. Πξνγξακκαηηζκφο – ζπρλφηεηα θαη ηξφπνο θαζαξηζκνχ: 

α. Παξνρή θαζαξηζκνχ 2 θνξέο εκεξεζίσο, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ 
ζα θαζνξηζηεί απφ ηε Γθζε ηνπ ΚΤΣ, ζθνχπηζκα θαη αθαίξεζε ζθνππηδηψλ ζηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο 
θηινμελνχκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδξφκσλ αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 
νηθίζθνπο, ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλακνλή, δηαλνκή, θαηαγξαθή θαη 
απνζήθεπζε, ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ζε φπνην ζεκείν ππάξρνπλ ζπγθεληξψζεηο 
θηινμελνχκελσλ ζηνλ ππφςε ρψξν. 

β. Παξνρή θαζαξηζκνχ ησλ νηθίζθσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ 
ηνπο θηινμελνχκελνπο, θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ ππφςε Κέληξνπ. 

γ. Καζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πγηεηλήο: Ζ θαζαξηφηεηα ησλ ινπηξψλ – 
ηνπαιεηψλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο εκεξεζίσο, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 
θαζνξηζηεί απφ ηε Γθζε ηνπ ΚΤΣ θαη εθηάθησο νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή ηεο εκέξαο 
ρξεηαζηεί θαζ’ ππφδεημε ηεο Γθζεο, κε ηα θαηάιιεια θαζαξηζηηθά-απνιπκαληηθά πγξά. Οη 
ιεθάλεο, ηα WC, ηα επίπεδα παηάθηα, νη ληνπδηέξεο ζαπνπλίδνληαη κε απνιπκαληηθφ πγξφ 
θαη μεπιέλνληαη έηζη ψζηε λα απνκαθξχλνληαη πάζεο θχζεσο ιεθέδεο, ζηίγκαηα, άιαηα 
θιπ. Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα, θαζξέπηεο, ζήθεο ζαπνπληψλ, 
φπσο επίζεο πφξηεο, κεηαιιηθά πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα θαη ρεξνχιηα θαζαξίδνληαη κε 
απνιπκαληηθφ πγξφ. Σα πιαθάθηα ηνίρνπ θαζαξίδνληαη κε απνιπκαληηθφ πγξφ. Οξαηέο 
βξσκηέο φπσο επίζεο θαη ιεθέδεο γχξσ απφ ηηο ιεθάλεο WC, ηνπο ληπηήξεο 
απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Γηα λα επηηεπρζεί ε θαζαξηφηεηα πνπ 
πξέπεη, ρσξίδνληαη νη εξγαζίεο γηα φια ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην δάπεδν 
ζε δχν θαηεγνξίεο: 

(1) Καηεγνξία Α: Λεθάλεο WC. 

(2) Καηεγνξία Β: Νεξνρχηεο θαη πιαθάθηα, ληνπδηέξεο. 



 

  ειίδα 64 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δ. Ο αλάδνρνο είλαη απζηεξά ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη 
δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο θνπβάδεο θαη παληά γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 
Σα δάπεδα ησλ W.C. ζα θαζαξίδνληαη κε παληά κηαο ρξήζεο. ην λεξφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξέπεη λα κπαίλεη ε απαξαίηεηε πνζφηεηα 
πγξνχ θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηνλ ηξφπν 
ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε πγξνχ. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξσζε 
ησλ ηνπαιεηψλ κε ραξηί πγείαο θαη ζαπνχλη γηα ηα ρέξηα. 

 3. Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ (αξηζκφο θαη ψξεο απαζρφιεζήο ηνπ): 12 
άηνκα απφ 07:00 σο 15:00, 9 άηνκα απφ 15:00 σο 21:00. 

4. Τπνρξεψζεηο αλαδφρνπ: Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλά ηνπ, ζε ζπλεξγαζία 
κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηνχ ηνπ ΚΤΣ, φπσο πξνβεί 
ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζην Κέληξν, γηα ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζε/ηνπνζέηεζε θαηά 
πεξίπησζε ησλ απαηηνχκελσλ κέζσλ-πιηθψλ θαζαξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ 
απαηηεζνχλ έξγα ππνδνκήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ, ηφηε ην 
θφζηνο θαηαζθεπήο-εγθαηάζηαζεο επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν, δελ θαιχπηεηαη απφ ηε 
ζχκβαζε θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ εληφο ηξηκήλνπ απφ νινθιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Ζ ρξήζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνηειεί απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ 
(αλαδφρνπ). Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη’ 
ειάρηζην πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη εμήο: 

α. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη φινη νη ρψξνη ηεο δνκήο δηαηεξνχληαη 
θαζαξνί. 

β. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ νηθεκάησλ θαη φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, 
πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

γ. Σα άηνκα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ θαζαξηφηεηα πξέπεη λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζε επαξθή θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ, φπσο θαζαξηζηηθά πξντφληα, 
γάληηα, κάζθεο πξνζηαζίαο θιπ. 

δ. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο 
δηαηεξνχληαη εμαηξεηηθά θαζαξνί θαη πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο. 

ε. Oη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 
εκέξα ή φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη. 

ζη. Oη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη εηο βάζνο γηα ηελ 
απνκάθξπλζε φισλ ησλ κηθξνβίσλ. Ο ζε βάζνο θαζαξηζκφο κπνξεί λα γίλεηαη απφ 
επαγγεικαηηθά ζπλεξγεία. 

δ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν έξγνπ θαη 
αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ λα 
έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 
πξνθχςεη. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη παξψλ ζην ρψξν 
ηνπ ΚΤΣ ζε ψξεο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Γθζε ηνπ ΚΤΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν. 

 5. Τιηθά θαη κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ: 

α. Μεραλέο απνξξφθεζεο πγξψλ-ζθφλεο. 

β. θνχπεο θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (ζάξσζξα). 



 

  ειίδα 65 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γ. Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο (κπιέ θαη 
θφθθηλνπο) δηπινχ ζπζηήκαηνο. 

δ. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ 
ζπζηήκαηνο γηα θηίξηα – θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηαθνξεηηθνί γηα ην ηαηξείν, δηαθνξεηηθνί 
γηα WC – ινπηξά. 

ε. θνχπεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 

ζη. θνπγγαξίζηξεο δηαθνξεηηθέο γηα θηίξηα – θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 
δηαθνξεηηθέο γηα ρψξνπο δηακνλήο, δηαθνξεηηθέο γηα ηαηξεία, δηαθνξεηηθέο γηα θνπδίλεο– 
ηξαπεδαξίεο, δηαθνξεηηθέο γηα WC – κπάληα αζζελψλ. 

δ. Λνηπά πιηθά θαη εμνπιηζκφο: 

(1) Ξεζθνλφπαλα (πθαζκάηηλα ή wetex) δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο 
γηα έπηπια / ηξαπέδηα – πφξηεο, γηα εμνπιηζκφ ρψξσλ δηακνλήο – ηαηξείνπ, γηα ληπηήξεο – 
ληνπδηέξεο θαη γηα ηνπαιέηεο. 

(2) Γάληηα ρνληξά θνπδίλαο δχν ρξσκάησλ. 

(3) Υνλδξά γάληηα γηα βαξηέο εξγαζίεο. 

(4) αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ καχξνπ θαη κπιέ 
ρξψκαηνο αλζεθηηθέο, δηαθφξσλ κεγεζψλ. 

(5) θάιεο. 

(6) Λάζηηρα λεξνχ. 

(7) Μπαιαληέδεο. 

(8) Φαξάζηα. 

(9) Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο «ΠΡΟΟΥΖ! ΒΡΔΓΜΔΝΟ 
ΠΑΣΧΜΑ!». 

(10) θνχπεο θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (απηνθηλνχκελα 
ζάξσζξα). 

(11) Πιαζηηθνί θάδνη απνξξηκκάησλ ηξνρήιαηνη 80 lt: 

  (α) ε εμσηεξηθφ ρψξν, πεξηκεηξηθά θάζε 50 κέηξα έλαο 
θάδνο απνξξηκκάησλ ησλ 80 lt, 

  (β) ε εζσηεξηθφ ρψξν, θάζε 200 η.κ. έλαο θάδνο 
απνξξηκκάησλ ησλ 80 lt γηα κεγάινπο ρψξνπο θαη ζε κηθξνχο ρψξνπο θάησ ησλ 100 η.κ. 
έλαο θάδνο απνξξηκκάησλ ησλ 40 lt. 

  (12) Ορήκα/ηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ 
θαζαξηφηεηαο απφ θαη πξνο ην ΚΤΣ, θαζψο θαη θαηάιιειν/α φρεκα/ηα γηα ηελ κεηαθνξά 
ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ΚΤΣ, ζε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν πεξηζπιινγήο 
ηνπ Γήκνπ εθηφο ηνπ ΚΤΣ. Σα πξναλαθεξζέληα νρήκαηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηχπνπ Β, 
φπσο απηφο (ν ηχπνο) αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα νδήγεζεο. 

ε. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζεζε 
θαη θάιπςε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνο φισλ ησλ αλαισζίκσλ θαζαξηζκνχ (ιρ δηάθνξα 
θαζαξηζηηθά, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, ζαπνχληα θηι). 



 

  ειίδα 66 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζεζε 
θαη ρξήζε φισλ ησλ κέζσλ θαζαξηζκνχ (πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ).  

 6. Τπνρξεψζεηο Γνκήο: Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηε 
δεκηνπξγία ππνδνκψλ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ πξνο ηνλ Πάξνρν 
Τπεξεζηψλ. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα θαη λεξφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ζα παξέρεηαη κε επζχλε ηνπ ΚΤΣ. 

  7. πλνιηθή έθηαζε KYT: 33.851,30 ηκ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ειίδα 67 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΤΣ ΑΜΟΤ   

 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο ΚΤΣ άκνπ 
 

 1. Πεξηγξαθή θαη πνζνηηθνπνίεζε ρψξσλ θαη εξγαζηψλ (αλά ηνπνζεζία θαη 
ηεηξαγσληθά κέηξα:  

α. Γνκηθέο Δγθαηαζηάζεηο (4.000 ηκ): Xψξνο παξάζεζεο ζπζζηηίνπ, ην 
ζχλνιν ησλ θηηξίσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, αλεμαξηήησο θνξέα θαη ρψξσλ νηθίζθσλ 
δηακνλήο θηινμελνχκελσλ, ρψξνη πγηεηλήο (WC, ινπηξά, Υεκηθέο Σνπαιέηεο θ.ι.π.), 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη: ηαηξείν, θπιηθείν (θνληέηλεξ), ρψξνο αλακνλήο, ρψξνο θαηαγξαθήο – 
ηαπηνπνίεζεο. Παξνρή θαζαξηζκνχ 2 θνξέο εκεξεζίσο, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 
θαζνξηζηεί απφ ηελ Γθζε ηνπ ΚΤΣ. 

β. Τπαίζξηνη Υψξνη (15.698 ηκ): Δζσηεξηθνί δξφκνη θαη δηάδξνκνη, 
εμσηεξηθά (ζε αθηίλα 20 κέηξσλ) θαη εζσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο, θάδνη απνξξηκκάησλ 
εληφο θαη εθηφο ηνπ ΚΤΣ. 

γ. Λνηπνί Υψξνη (300 ηκ): Τπνζηαζκνί Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, 
εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο (πδαηνδεμακελέο, αγσγνί φκβξησλ πδάησλ θ.α). 

 2. Πξνγξακκαηηζκφο – ζπρλφηεηα θαη ηξφπνο θαζαξηζκνχ:  

α. Παξνρή θαζαξηζκνχ 2 θνξέο εκεξεζίσο, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ 
ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Γθζε ηνπ ΚΤΣ, ζθνχπηζκα θαη αθαίξεζε ζθνππηδηψλ ζηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο 
θηινμελνχκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδξφκσλ αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 
νηθίζθνπο, ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλακνλή, δηαλνκή, θαηαγξαθή θαη 
απνζήθεπζε, ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ζε φπνην ζεκείν ππάξρνπλ ζπγθεληξψζεηο 
θηινμελνχκελσλ ζηνλ ππφςε ρψξν. 

β. Παξνρή θαζαξηζκνχ ησλ νηθίζθσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ 
ηνπο θηινμελνχκελνπο, θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ ππφςε Κέληξνπ. 

γ.  Καζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πγηεηλήο: Ζ θαζαξηφηεηα ησλ ινπηξψλ - 
ηνπαιεηψλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο εκεξεζίσο, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 
θαζνξηζηεί απφ ηελ Γθζε ηνπ ΚΤΣ, θαη εθηάθησο νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή ηεο εκέξαο 
ρξεηαζηεί θαζ' ππφδεημε ηεο Γθζεο, κε ηα θαηάιιεια θαζαξηζηηθά-απνιπκαληηθά πγξά. Οη 
ιεθάλεο, ηα WC, ηα επίπεδα παηάθηα, νη ληνπδηέξεο ζαπνπλίδνληαη κε απνιπκαληηθφ πγξφ 
θαη μεπιέλνληαη έηζη ψζηε λα απνκαθξχλνληαη πάζεο θχζεσο ιεθέδεο, ζηίγκαηα, άιαηα 
θιπ. Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα, θαζξέπηεο, ζήθεο ζαπνπληψλ, 
φπσο επίζεο πφξηεο, κεηαιιηθά πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα θαη ρεξνχιηα θαζαξίδνληαη κε 
απνιπκαληηθφ πγξφ. Οξαηέο βξσκηέο φπσο επίζεο θαη ιεθέδεο γχξσ απφ ηηο ιεθάλεο WC, 
ηνπο ληπηήξεο απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. 

δ. Υψξνη πγηεηλήο: απνχληζκα – Απνιχκαλζε, θαζαξηζκφο πιαθηδίσλ 
ηνίρνπ, αθαίξεζε αιάησλ απφ βξχζεο θαη είδε πγηεηλήο θαη άδεηαζκα θάδσλ. Σξείο θνξέο 
εκεξεζίσο. 

ε. Υψξνο Παξάζεζεο ζπζζηηίνπ: άξσζε παησκάησλ, θαζάξηζκα 
ηξαπεδηψλ θαη πάγθσλ κε απνξξππαληηθφ θαηάιιειν γηα επαθή κε ηξφθηκα, άδεηαζκα 
θάδσλ θαη απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ. Σξείο θνξέο εκεξεζίσο. 



 

  ειίδα 68 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζη. Υψξνη Γηαβίσζεο (νηθίζθνη – γξαθεία – απνζήθεο), Υψξνο 
Καηαγξαθήο θαη Σαπηνπνίεζεο θαη Υψξνο Ηαηξείσλ: άξσζε θαη ζθνπγγάξηζκα 
παησκάησλ, θαζάξηζκα ηνίρσλ θαη επηθαλεηψλ (ηξαπέδηα, πάγθνη, παξάζπξα θηι) κε 
απνξξππαληηθφ γεληθήο ρξήζεο, άδεηαζκα θάδσλ θαη θαιαζηψλ θαη ηνπνζέηεζε θελήο 
ζαθνχιαο απνξξηκκάησλ. Γχν θνξέο εκεξεζίσο. 

δ. Δμσηεξηθνί Υψξνη: άξσζε νδψλ θαη δηαδξφκσλ, άδεηαζκα θάδσλ θαη 
θαιαζηψλ θαη ηνπνζέηεζε θελήο ζαθνχιαο απνξξηκκάησλ, απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ. 
Γχν θνξέο εκεξεζίσο. 

 3. Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ (αξηζκφο θαη ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ): 15 
άηνκα απφ 07:00 σο 15:00, 10 άηνκα απφ 15:00 σο 21:00. 

 4. Τπνρξεψζεηο αλαδφρνπ: Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλά ηνπ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηνχ ηνπ ΚΤΣ, 
φπσο πξνβεί ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζην Κέληξν, γηα ην νπνίν ζα 
αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
απνζήθεπζε/ηνπνζέηεζε θαηά πεξίπησζε ησλ απαηηνχκελσλ κέζσλ-πιηθψλ 
θαζαξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ έξγα ππνδνκήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ, ηφηε ην θφζηνο θαηαζθεπήο-εγθαηάζηαζεο επηβαξχλεη ηνλ 
αλάδνρν, δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ εληφο ηξηκήλνπ 
απφ νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ. Ζ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνηειεί απνθιεηζηηθά επζχλε 
ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ (αλαδφρνπ). Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κε 
κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη' ειάρηζην πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη 
εμήο: 

α. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη φινη νη ρψξνη ηεο δνκήο δηαηεξνχληαη 
θαζαξνί. Κάζε νίθεκα πξέπεη λα ηεξεί πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ 
νηθεκάησλ θαη φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.  

β. Σα άηνκα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ θαζαξηφηεηα πξέπεη λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζε επαξθή θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ, φπσο θαζαξηζηηθά πξντφληα, 
γάληηα, κάζθεο πξνζηαζίαο θιπ. 

γ. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο 
δηαηεξνχληαη εμαηξεηηθά θαζαξνί θαη πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο. 

δ. Ζ θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 
κία θνξά ηελ εκέξα ή φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη. Ζ θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα 
θαζαξίδνληαη εηο βάζνο γηα ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ κηθξνβίσλ. Ο ζε βάζνο 
θαζαξηζκφο κπνξεί λα γίλεηαη απφ επαγγεικαηηθά ζπλεξγεία. 

ε. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν έξγνπ θαη 
αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ λα 
έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 
πξνθχςεη. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη παξψλ ζην ρψξν 
ηνπ ΚΤΣ ζε ψξεο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Γθζε ηνπ ΚΤΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν. 

 5. Τιηθά θαη κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ:  

α. Μεραλέο απνξξφθεζεο πγξψλ-ζθφλεο. 

β. θνχπεο θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (ζάξσζξα). 



 

  ειίδα 69 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γ. Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο (κπιέ θαη 
θφθθηλνπο) δηπινχ ζπζηήκαηνο. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί θάδνη 
ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο γηα θηίξηα - θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηαθνξεηηθνί γηα 
ην ηαηξείν, δηαθνξεηηθνί γηα WC - ινπηξά. 

δ. θνχπεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 

ε. θνπγγαξίζηξεο δηαθνξεηηθέο γηα θηίξηα - θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 
δηαθνξεηηθέο γηα ρψξνπο δηακνλήο, δηαθνξεηηθέο γηα ηαηξεία, δηαθνξεηηθέο γηα θνπδίλεο- 
ηξαπεδαξίεο, δηαθνξεηηθέο γηα WC - κπάληα αζζελψλ.  

ζη. Λνηπά πιηθά θαη εμνπιηζκφο: 

(1) Ξεζθνλφπαλα (πθαζκάηηλα ή wetex) δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο 
γηα έπηπια / ηξαπέδηα - πφξηεο, γηα εμνπιηζκφ ρψξσλ δηακνλήο - ηαηξείνπ, γηα ληπηήξεο - 
ληνπδηέξεο θαη γηα ηνπαιέηεο. 

(2)  Γάληηα ρνλδξά θνπδίλαο δχν ρξσκάησλ, Υνλδξά γάληηα γηα 
βαξηέο εξγαζίεο. 

(3) αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ καχξνπ θαη κπιε 
ρξψκαηνο αλζεθηηθέο, δηαθφξσλ κεγεζψλ.  

(4) θάιεο. 

(5) Λάζηηρα λεξνχ. 

(6) Μπαιαληέδεο. 

(7) Φαξάζηα. 

(8) Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο «ΠΡΟΟΥΖ! ΒΡΔΓΜΔΝΟ 
ΠΑΣΧΜΑ!». 

(9)  θνχπεο θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (απηνθηλνχκελα 
ζάξσζξα). 

(10) Πιαζηηθνί θάδνη απνξξηκκάησλ ηξνρήιαηνη 80 lt: 

  (α) ε εμσηεξηθφ ρψξν, πεξηκεηξηθά θάζε 50 κέηξα έλαο 
θάδνο απνξξηκκάησλ ησλ 80 lt, 

  (β) ε εζσηεξηθφ ρψξν, θάζε 200 η.κ. έλαο θάδνο 
απνξξηκκάησλ ησλ 80 lt γηα κεγάινπο ρψξνπο θαη ζε κηθξνχο ρψξνπο θάησ ησλ 100 η.κ. 
έλαο θάδνο απνξξηκκάησλ ησλ 40 lt. 

  (11) Ορήκα/ηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ 
θαζαξηφηεηαο απφ θαη πξνο ην ΚΤΣ, θαζψο θαη θαηάιιειν/α φρεκα/ηα γηα ηελ κεηαθνξά 
ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ΚΤΣ, ζε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν πεξηζπιινγήο 
ηνπ Γήκνπ εθηφο ηνπ ΚΤΣ. Σα πξναλαθεξζέληα νρήκαηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηχπνπ Β, 
φπσο απηφο (ν ηχπνο) αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα νδήγεζεο. 

δ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζεζε 
θαη θάιπςε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνο φισλ ησλ αλαισζίκσλ θαζαξηζκνχ (ιρ δηάθνξα 
θαζαξηζηηθά, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, ζαπνχληα θηι). 

ε. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζεζε 
θαη ρξήζε φισλ ησλ κέζσλ θαζαξηζκνχ (πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ).  



 

  ειίδα 70 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

6. Τπνρξεψζεηο Γνκήο: Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηε 
δεκηνπξγία ππνδνκψλ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ πξνο ηνλ Πάξνρν 
Τπεξεζηψλ. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα θαη λεξφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ζα παξέρεηαη κε επζχλε ηνπ ΚΤΣ. 

7. πλνιηθή έθηαζε ΚΤΣ: 19.998 ηκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ειίδα 71 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΤΣ ΛΔΡΟΤ   

 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο ΚΤΣ Λέξνπ 

 

 1. Πεξηγξαθή θαη πνζνηηθνπνίεζε ρψξσλ θαη εξγαζηψλ (αλά ηνπνζεζία θαη 
ηεηξαγσληθά κέηξα): Γνκηθέο Δγθαηαζηάζεηο 4.750 ηκ, ππαίζξηνη ρψξνη 6.250 ηκ. 

 2. Πξνγξακκαηηζκφο – ζπρλφηεηα θαη ηξφπνο θαζαξηζκνχ: 2 θνξέο εκεξεζίσο, 
γηα ρψξνπο πγηεηλήο 3 θνξέο εκεξεζίσο. 

 3. Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ (αξηζκφο θαη ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ): 7 άηνκα 
απφ 07:00 σο 15:00, 4 άηνκα απφ 15:00 σο 21:00. 

 4. Τπνρξεψζεηο αλαδφρνπ: Ζ θαζαξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο ηνπ ΚΤΣ 
ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο βάξδηεο: 

α. Παξνρή θαζαξηζκνχ 2 θνξέο εκεξεζίσο, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ 
ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Γθζε ηνπ ΚΤΣ, ζθνχπηζκα θαη αθαίξεζε ζθνππηδηψλ ζηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο 
θηινμελνχκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδξφκσλ αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 
νηθίζθνπο, ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλακνλή, δηαλνκή, θαηαγξαθή θαη 
απνζήθεπζε, ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ζε φπνην ζεκείν ππάξρνπλ ζπγθεληξψζεηο 
θηινμελνχκελσλ ζηνλ ππφςε ρψξν. 

β. Παξνρή θαζαξηζκνχ ησλ νηθίζθσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ 
ηνπο θηινμελνχκελνπο, θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ ππφςε Κέληξνπ. 

γ. Καζαξηφηεηα ησλ ινπηξψλ – ηνπαιεηψλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 
θνξέο εκεξεζίσο, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Γθζε ηνπ ΚΤΣ, θαη 
εθηάθησο νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή ηεο εκέξαο ρξεηαζηεί θαζ’ ππφδεημε ηεο Γθζεο, κε ηα 
θαηάιιεια θαζαξηζηηθά-απνιπκαληηθά πγξά. 

δ. Οη ιεθάλεο, ηα WC, ηα επίπεδα παηάθηα, νη ληνπδηέξεο ζαπνπλίδνληαη 
κε απνιπκαληηθφ πγξφ θαη μεπιέλνληαη έηζη ψζηε λα απνκαθξχλνληαη πάζεο θχζεσο 
ιεθέδεο, ζηίγκαηα, άιαηα θιπ. Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα, 
θαζξέπηεο, ζήθεο ζαπνπληψλ, φπσο επίζεο πφξηεο, κεηαιιηθά πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα 
θαη ρεξνχιηα θαζαξίδνληαη κε απνιπκαληηθφ πγξφ. Σα πιαθάθηα ηνίρνπ θαζαξίδνληαη κε 
απνιπκαληηθφ πγξφ. Οξαηέο βξσκηέο φπσο επίζεο θαη ιεθέδεο γχξσ απφ ηηο ιεθάλεο WC, 
ηνπο ληπηήξεο απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Γηα λα επηηεπρζεί ε 
θαζαξηφηεηα πνπ πξέπεη, ρσξίδνληαη νη εξγαζίεο γηα φια ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη 
πάλσ ζην δάπεδν ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

(1) Καηεγνξία Α: Λεθάλεο WC. 

(2) Καηεγνξία Β: Νεξνρχηεο θαη πιαθάθηα, ληνπδηέξεο. 

   (3) Καηεγνξία Γ: Λνηπά αληηθείκελα εμνπιηζκνχ. 

Ο αλάδνρνο είλαη απζηεξά ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο 
θνπβάδεο θαη παληά γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Σα δάπεδα ησλ W.C. ζα 
θαζαξίδνληαη κε παληά κηαο ρξήζεο. ην λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο παξαπάλσ 
θαηεγνξίεο πξέπεη λα κπαίλεη ε απαξαίηεηε πνζφηεηα πγξνχ θαζαξηφηεηαο θαη 
απνιχκαλζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε 
πγξνχ. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ηνπαιεηψλ κε 
ραξηί πγείαο θαη ζαπνχλη γηα ηα ρέξηα. 



 

  ειίδα 72 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ε. Λνηπέο ππνρξεψζεηο Αλαδφρνπ: 

(1) Απνξξίκκαηα: 

(α) Σα θνηλά απνξξίκκαηα (αζηηθνχ ραξαθηήξα) 
ηνπνζεηνχληαη ζε ζαθνχιεο καχξνπ / κπιε ρξψκαηνο ηηο νπνίεο δηαζέηεη ην ζπλεξγείν 
θαζαξηζκνχ. Οη ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ ζπιιέγνληαη αθνχ δεζνχλ κε θιείζηξα. Σπρφλ 
κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθέο ζαθνχιεο αξρηθήο ζπιινγήο (ηηο 
νπνίεο δηαζέηεη ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ). Καηά ηελ ζπιινγή ησλ κνιπζκαηηθψλ 
απνξξηκκάησλ πάλσ ζε θάζε ζαθνχια αξρηθήο ζπιινγήο ή δνρείν αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ 
επηθνιιάηαη εηηθέηα απφ ηνλ θαζαξηζηή πνπ αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία ζπιινγήο θαη ην 
ρψξν πξνέιεπζεο ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ. Οη εηδηθέο ζαθνχιεο αξρηθήο 
ζπιινγήο κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ηα δνρεία αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ 
ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά ραξηνθηβψηηα ηα νπνία παξέρεη ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ. 

(β) Οη θιεηζηέο ζαθνχιεο κε ηα θνηλά απνξξίκκαηα θαη ηα 
θιεηζηά εηδηθά ραξηνθηβψηηα κε ηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα ζα κεηαθέξνληαη ζε 
πξνθαζνξηζκέλν ρψξν ζπγθεληξψζεσο απνξξηκκάησλ, γηα ηελ πεξηζπιινγή απφ ην 
Γήκν, εθηφο ηνπ ΚΤΣ. 

(γ) Ζ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη 
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο ηελ εκέξα, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ 
Γθζε ηνπ ΚΤΣ, ή φπνηε απαηηεζεί θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο ελ ιφγσ Γθζεο. 

(2) Οη θάδνη απνξξηκκάησλ ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα πιέλνληαη. 

(3) Δξγαζίεο θαζαξηφηεηαο γηα ηηο πθηζηάκελεο Υεκηθέο Σνπαιέηεο 
ηνπ ΚΤΣ θαη ζπγθεθξηκέλα, εθθέλσζε ηνπ δνρείνπ ιπκάησλ, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε 
ηεο θακπίλαο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θαη αλεθνδηαζκφο ρεκηθνχ πγξνχ γηα ηε δηάζπαζε 
ησλ ιπκάησλ θαη ησλ νζκψλ. 

5. Τιηθά θαη κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ: 

α. Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπ ΚΤΣ, γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα. Όια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη 
θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 

β. Σα αλαγθαία κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο θαζαξηζκνχ λα κελ 
πξνθαινχλ θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ. 

γ. Σα απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα 
θάζε ρψξν – εγθαηάζηαζε. 

δ. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε 
δπλαηφηεηα γηα ζπλερή, άκεζε θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, (επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά 
θιπ) πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ 
αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή. 

ε. Απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκνί: 

(1) Μεραλέο απνξξφθεζεο πγξψλ-ζθφλεο. 

(2) θνχπεο θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (ζάξσζξα). 

(3) Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο 
(κπιέ θαη θφθθηλνπο) δηπινχ ζπζηήκαηνο. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί θάδνη 
ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο γηα θηίξηα – θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηαθνξεηηθνί 
γηα ην ηαηξείν, δηαθνξεηηθνί γηα WC – ινπηξά. 



 

  ειίδα 73 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(4) θνχπεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 

(5) θνπγγαξίζηξεο δηαθνξεηηθέο γηα θηίξηα – θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο, δηαθνξεηηθέο γηα ρψξνπο δηακνλήο, δηαθνξεηηθέο γηα ηαηξεία, δηαθνξεηηθέο γηα 
θνπδίλεο – ηξαπεδαξίεο, δηαθνξεηηθέο γηα WC – κπάληα αζζελψλ. 

ζη. Λνηπά πιηθά θαη εμνπιηζκφο: 

(1) Ξεζθνλφπαλα (πθαζκάηηλα ή wetex) δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο 

γηα έπηπια / ηξαπέδηα – πφξηεο, γηα εμνπιηζκφ ρψξσλ δηακνλήο – ηαηξείνπ, γηα ληπηήξεο – 
ληνπδηέξεο θαη γηα ηνπαιέηεο. 

(2) Γάληηα ρνληξά θνπδίλαο δχν ρξσκάησλ. 

(3) Υνλδξά γάληηα γηα βαξηέο εξγαζίεο. 

(4) αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ καχξνπ θαη κπιέ 
ρξψκαηνο αλζεθηηθέο, δηαθφξσλ κεγεζψλ. 

(5) θάιεο. 

(6) Λάζηηρα λεξνχ. 

(7) Μπαιαληέδεο. 

(8) Φαξάζηα. 

(9) Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο «ΠΡΟΟΥΖ! ΒΡΔΓΜΔΝΟ 

ΠΑΣΧΜΑ!». 

(10) θνχπεο θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (απηνθηλνχκελα 
ζάξσζξα). 

(11) Πιαζηηθνί θάδνη απνξξηκκάησλ ηξνρήιαηνη 80 lt: 

  (α) ε εμσηεξηθφ ρψξν, πεξηκεηξηθά θάζε 50 κέηξα έλαο 
θάδνο απνξξηκκάησλ ησλ 80 lt, 

  (β) ε εζσηεξηθφ ρψξν, θάζε 200 η.κ. έλαο θάδνο 
απνξξηκκάησλ ησλ 80 lt γηα κεγάινπο ρψξνπο θαη ζε κηθξνχο ρψξνπο θάησ ησλ 100 η.κ. 
έλαο θάδνο απνξξηκκάησλ ησλ 40 lt. 

  (12) Όρεκα/-ηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ 
θαζαξηφηεηαο απφ θαη πξνο ην ΚΤΣ, θαζψο θαη θαηάιιειν/-α φρεκα/-ηα γηα ηελ κεηαθνξά 
ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ΚΤΣ, ζε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν πεξηζπιινγήο 
ηνπ Γήκνπ εθηφο ηνπ ΚΤΣ. Σα πξναλαθεξζέληα νρήκαηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηχπνπ Β, 
φπσο απηφο (ν ηχπνο) αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα νδήγεζεο. 

δ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζεζε 
θαη θάιπςε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνο φισλ ησλ αλαισζίκσλ θαζαξηζκνχ (ιρ δηάθνξα 
θαζαξηζηηθά, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, ζαπνχληα θηι). 

ε. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζεζε 
θαη ρξήζε φισλ ησλ κέζσλ θαζαξηζκνχ (πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ).  

6. Τπνρξεψζεηο Γνκήο: Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλά ηνπ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηνχ ηνπ ΚΤΣ, 
φπσο πξνβεί ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζην Κέληξν, γηα ην νπνίν ζα 
αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 



 

  ειίδα 74 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απνζήθεπζε/ηνπνζέηεζε θαηά πεξίπησζε ησλ απαηηνχκελσλ κέζσλ-πιηθψλ 
θαζαξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ έξγα ππνδνκήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ, ηφηε ην θφζηνο θαηαζθεπήο-εγθαηάζηαζεο επηβαξχλεη ηνλ 
αλάδνρν, δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ εληφο ηξηκήλνπ 
απφ νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ. Ζ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνηειεί απνθιεηζηηθά επζχλε 
ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ (αλαδφρνπ). 

7. Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη’ 
ειάρηζην πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη εμήο: 

α. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη φινη νη ρψξνη ηεο δνκήο δηαηεξνχληαη 
θαζαξνί. 

β. Κάζε νίθεκα πξέπεη λα ηεξεί πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο. Ζ 
θαζαξηφηεηα ησλ νηθεκάησλ θαη φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε 
θαζεκεξηλή βάζε. 

γ. Σα άηνκα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ θαζαξηφηεηα πξέπεη λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζε επαξθή θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ, φπσο θαζαξηζηηθά πξντφληα, 
γάληηα, κάζθεο πξνζηαζίαο θιπ. 

δ. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο 
δηαηεξνχληαη εμαηξεηηθά θαζαξνί θαη πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο. 

ε. Ζ θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 
κία θνξά ηελ εκέξα ή φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη. 

ζη. Ζ θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη εηο βάζνο γηα 
ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ κηθξνβίσλ. Ο εηο βάζνο θαζαξηζκφο κπνξεί λα γίλεηαη απφ 
επαγγεικαηηθά ζπλεξγεία. 

δ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν έξγνπ θαη 
αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ λα 
έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 
πξνθχςεη. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη παξψλ ζην ρψξν 
ηνπ ΚΤΣ ζε ψξεο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Γθζε ηνπ ΚΤΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν. 

8. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ 
παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ πξνο ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ. Σν ειεθηξηθφ 
ξεχκα θαη λεξφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ 
θαζαξηζκνχ ζα παξέρεηαη κε επζχλε ηνπ ΚΤΣ. 

9. πλνιηθή έθηαζε KYT: 11.000,00 ηκ. 

 

  

 

 

 

 

 



 

  ειίδα 75 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ»: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΤΣ ΚΧ   

 
 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο ΚΤΣ Κσ 

 

 1. Πεξηγξαθή θαη πνζνηηθνπνίεζε ρψξσλ θαη εξγαζηψλ (αλά ηνπνζεζία θαη 
ηεηξαγσληθά κέηξα): Γνκηθέο Δγθαηαζηάζεηο 3.212 ηκ, ππαίζξηνη ρψξνη 16.513 ηκ. 

 2. Πξνγξακκαηηζκφο – ζπρλφηεηα θαη ηξφπνο θαζαξηζκνχ: 2 θνξέο εκεξεζίσο, 
γηα ρψξνπο πγηεηλήο 3 θνξέο εκεξεζίσο. 

 3. Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ (αξηζκφο θαη ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ): 7 άηνκα 
απφ 07:00 σο 15:00, 4 άηνκα απφ 15:00 σο 21:00. 

 4. Τπνρξεψζεηο αλαδφρνπ: Ζ θαζαξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο ηνπ ΚΤΣ 
ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο βάξδηεο: 

α. Παξνρή θαζαξηζκνχ 2 θνξέο εκεξεζίσο, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ 
ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Γθζε ηνπ ΚΤΣ, ζθνχπηζκα θαη αθαίξεζε ζθνππηδηψλ ζηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο 
θηινμελνχκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδξφκσλ αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 
νηθίζθνπο, ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλακνλή, δηαλνκή, θαηαγξαθή θαη 
απνζήθεπζε, ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ζε φπνην ζεκείν ππάξρνπλ ζπγθεληξψζεηο 
θηινμελνχκελσλ ζηνλ ππφςε ρψξν. 

β. Παξνρή θαζαξηζκνχ ησλ νηθίζθσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ 
ηνπο θηινμελνχκελνπο, θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ ππφςε Κέληξνπ. 

γ. Καζαξηφηεηα ησλ ινπηξψλ – ηνπαιεηψλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 
θνξέο εκεξεζίσο, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Γθζε ηνπ ΚΤΣ, θαη 
εθηάθησο νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή ηεο εκέξαο ρξεηαζηεί θαζ’ ππφδεημε ηεο Γθζεο, κε ηα 
θαηάιιεια θαζαξηζηηθά-απνιπκαληηθά πγξά. 

δ. Οη ιεθάλεο, ηα WC, ηα επίπεδα παηάθηα, νη ληνπδηέξεο ζαπνπλίδνληαη 
κε απνιπκαληηθφ πγξφ θαη μεπιέλνληαη έηζη ψζηε λα απνκαθξχλνληαη πάζεο θχζεσο 
ιεθέδεο, ζηίγκαηα, άιαηα θιπ. Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα, 
θαζξέπηεο, ζήθεο ζαπνπληψλ, φπσο επίζεο πφξηεο, κεηαιιηθά πξνζηαηεπηηθά ειάζκαηα 
θαη ρεξνχιηα θαζαξίδνληαη κε απνιπκαληηθφ πγξφ. Σα πιαθάθηα ηνίρνπ θαζαξίδνληαη κε 
απνιπκαληηθφ πγξφ. Οξαηέο βξσκηέο φπσο επίζεο θαη ιεθέδεο γχξσ απφ ηηο ιεθάλεο WC, 
ηνπο ληπηήξεο απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Γηα λα επηηεπρζεί ε 
θαζαξηφηεηα πνπ πξέπεη, ρσξίδνληαη νη εξγαζίεο γηα φια ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη 
πάλσ ζην δάπεδν ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

(1) Καηεγνξία Α: Λεθάλεο WC. 

(2) Καηεγνξία Β: Νεξνρχηεο θαη πιαθάθηα, ληνπδηέξεο. 

   (3) Καηεγνξία Γ: Λνηπά αληηθείκελα εμνπιηζκνχ. 

Ο αλάδνρνο είλαη απζηεξά ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο 
θνπβάδεο θαη παληά γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Σα δάπεδα ησλ W.C. ζα 
θαζαξίδνληαη κε παληά κηαο ρξήζεο. ην λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο παξαπάλσ 
θαηεγνξίεο πξέπεη λα κπαίλεη ε απαξαίηεηε πνζφηεηα πγξνχ θαζαξηφηεηαο θαη 
απνιχκαλζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε 
πγξνχ. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ηνπαιεηψλ κε 
ραξηί πγείαο θαη ζαπνχλη γηα ηα ρέξηα. 



 

  ειίδα 76 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ε. Λνηπέο ππνρξεψζεηο Αλαδφρνπ: 

(1) Απνξξίκκαηα: 

(α) Σα θνηλά απνξξίκκαηα (αζηηθνχ ραξαθηήξα) 
ηνπνζεηνχληαη ζε ζαθνχιεο καχξνπ / κπιε ρξψκαηνο ηηο νπνίεο δηαζέηεη ην ζπλεξγείν 
θαζαξηζκνχ. Οη ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ ζπιιέγνληαη αθνχ δεζνχλ κε θιείζηξα. Σπρφλ 
κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθέο ζαθνχιεο αξρηθήο ζπιινγήο (ηηο 
νπνίεο δηαζέηεη ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ). Καηά ηελ ζπιινγή ησλ κνιπζκαηηθψλ 
απνξξηκκάησλ πάλσ ζε θάζε ζαθνχια αξρηθήο ζπιινγήο ή δνρείν αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ 
επηθνιιάηαη εηηθέηα απφ ηνλ θαζαξηζηή πνπ αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία ζπιινγήο θαη ην 
ρψξν πξνέιεπζεο ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ. Οη εηδηθέο ζαθνχιεο αξρηθήο 
ζπιινγήο κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ηα δνρεία αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ 
ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά ραξηνθηβψηηα ηα νπνία παξέρεη ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ. 

(β) Οη θιεηζηέο ζαθνχιεο κε ηα θνηλά απνξξίκκαηα θαη ηα 
θιεηζηά εηδηθά ραξηνθηβψηηα κε ηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα ζα κεηαθέξνληαη ζε 
πξνθαζνξηζκέλν ρψξν ζπγθεληξψζεσο απνξξηκκάησλ, γηα ηελ πεξηζπιινγή απφ ην 
Γήκν, εθηφο ηνπ ΚΤΣ. 

(γ) Ζ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη 
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο ηελ εκέξα, θαηφπηλ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ 
Γθζε ηνπ ΚΤΣ, ή φπνηε απαηηεζεί θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο ελ ιφγσ Γθζεο. 

(2) Οη θάδνη απνξξηκκάησλ ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα πιέλνληαη. 

(3) Δξγαζίεο θαζαξηφηεηαο γηα ηηο πθηζηάκελεο Υεκηθέο Σνπαιέηεο 
ηνπ ΚΤΣ θαη ζπγθεθξηκέλα, εθθέλσζε ηνπ δνρείνπ ιπκάησλ, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε 
ηεο θακπίλαο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θαη αλεθνδηαζκφο ρεκηθνχ πγξνχ γηα ηε δηάζπαζε 
ησλ ιπκάησλ θαη ησλ νζκψλ. 

5. Τιηθά θαη κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ: 

α. Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπ ΚΤΣ, γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα. Όια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη 
θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 

β. Σα αλαγθαία κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο θαζαξηζκνχ λα κελ 
πξνθαινχλ θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ. 

γ. Σα απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα 
θάζε ρψξν – εγθαηάζηαζε. 

δ. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε 
δπλαηφηεηα γηα ζπλερή, άκεζε θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, (επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά 
θιπ) πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ 
αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή. 

ε. Απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκνί: 

(1) Μεραλέο απνξξφθεζεο πγξψλ-ζθφλεο. 

(2) θνχπεο θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (ζάξσζξα). 

(3) Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο 
(κπιέ θαη θφθθηλνπο) δηπινχ ζπζηήκαηνο. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί θάδνη 
ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο γηα θηίξηα – θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηαθνξεηηθνί 
γηα ην ηαηξείν, δηαθνξεηηθνί γηα WC – ινπηξά. 



 

  ειίδα 77 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(4) θνχπεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 

(5) θνπγγαξίζηξεο δηαθνξεηηθέο γηα θηίξηα – θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο, δηαθνξεηηθέο γηα ρψξνπο δηακνλήο, δηαθνξεηηθέο γηα ηαηξεία, δηαθνξεηηθέο γηα 
θνπδίλεο – ηξαπεδαξίεο, δηαθνξεηηθέο γηα WC – κπάληα αζζελψλ. 

ζη. Λνηπά πιηθά θαη εμνπιηζκφο: 

(1) Ξεζθνλφπαλα (πθαζκάηηλα ή wetex) δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο 

γηα έπηπια / ηξαπέδηα – πφξηεο, γηα εμνπιηζκφ ρψξσλ δηακνλήο – ηαηξείνπ, γηα ληπηήξεο – 
ληνπδηέξεο θαη γηα ηνπαιέηεο. 

(2) Γάληηα ρνληξά θνπδίλαο δχν ρξσκάησλ. 

(3) Υνλδξά γάληηα γηα βαξηέο εξγαζίεο. 

(4) αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ καχξνπ θαη κπιέ 
ρξψκαηνο αλζεθηηθέο, δηαθφξσλ κεγεζψλ. 

(5) θάιεο. 

(6) Λάζηηρα λεξνχ. 

(7) Μπαιαληέδεο. 

(8) Φαξάζηα. 

(9) Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο «ΠΡΟΟΥΖ! ΒΡΔΓΜΔΝΟ 

ΠΑΣΧΜΑ!». 

(10) θνχπεο θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (απηνθηλνχκελα 
ζάξσζξα). 

(11) Πιαζηηθνί θάδνη απνξξηκκάησλ ηξνρήιαηνη 80 lt: 

  (α) ε εμσηεξηθφ ρψξν, πεξηκεηξηθά θάζε 50 κέηξα έλαο 
θάδνο απνξξηκκάησλ ησλ 80 lt, 

  (β) ε εζσηεξηθφ ρψξν, θάζε 200 η.κ. έλαο θάδνο 
απνξξηκκάησλ ησλ 80 lt γηα κεγάινπο ρψξνπο θαη ζε κηθξνχο ρψξνπο θάησ ησλ 100 η.κ. 
έλαο θάδνο απνξξηκκάησλ ησλ 40 lt. 

  (12) Όρεκα/-ηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ 
θαζαξηφηεηαο απφ θαη πξνο ην ΚΤΣ, θαζψο θαη θαηάιιειν/-α φρεκα/-ηα γηα ηελ κεηαθνξά 
ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ΚΤΣ, ζε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν πεξηζπιινγήο 
ηνπ Γήκνπ εθηφο ηνπ ΚΤΣ. Σα πξναλαθεξζέληα νρήκαηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηχπνπ Β, 
φπσο απηφο (ν ηχπνο) αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα νδήγεζεο. 

δ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζεζε 
θαη θάιπςε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνο φισλ ησλ αλαισζίκσλ θαζαξηζκνχ (ιρ δηάθνξα 
θαζαξηζηηθά, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, ζαπνχληα θηι). 

ε. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζεζε 
θαη ρξήζε φισλ ησλ κέζσλ θαζαξηζκνχ (πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη θάδσλ).  

6. Τπνρξεψζεηο Γνκήο: Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλά ηνπ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηνχ ηνπ ΚΤΣ, 
φπσο πξνβεί ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζην Κέληξν, γηα ην νπνίν ζα 
αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 



 

  ειίδα 78 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απνζήθεπζε/ηνπνζέηεζε θαηά πεξίπησζε ησλ απαηηνχκελσλ κέζσλ-πιηθψλ 
θαζαξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ έξγα ππνδνκήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ, ηφηε ην θφζηνο θαηαζθεπήο-εγθαηάζηαζεο επηβαξχλεη ηνλ 
αλάδνρν, δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ εληφο ηξηκήλνπ 
απφ νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ. Ζ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνηειεί απνθιεηζηηθά επζχλε 
ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ (αλαδφρνπ). 

7. Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη’ 
ειάρηζην πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη εμήο: 

α. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη φινη νη ρψξνη ηεο δνκήο δηαηεξνχληαη 
θαζαξνί. 

β. Κάζε νίθεκα πξέπεη λα ηεξεί πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο. Ζ 
θαζαξηφηεηα ησλ νηθεκάησλ θαη φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε 
θαζεκεξηλή βάζε. 

γ. Σα άηνκα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ θαζαξηφηεηα πξέπεη λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζε επαξθή θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ, φπσο θαζαξηζηηθά πξντφληα, 
γάληηα, κάζθεο πξνζηαζίαο θιπ. 

δ. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο 
δηαηεξνχληαη εμαηξεηηθά θαζαξνί θαη πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο. 

ε. Ζ θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 
κία θνξά ηελ εκέξα ή φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη. 

ζη. Ζ θνπδίλα θαη νη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη εηο βάζνο γηα 
ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ κηθξνβίσλ. Ο εηο βάζνο θαζαξηζκφο κπνξεί λα γίλεηαη απφ 
επαγγεικαηηθά ζπλεξγεία. 

δ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν έξγνπ θαη 
αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ λα 
έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 
πξνθχςεη. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη παξψλ ζην ρψξν 
ηνπ ΚΤΣ ζε ψξεο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Γθζε ηνπ ΚΤΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν. 

8. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ 
παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ πξνο ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ. Σν ειεθηξηθφ 
ξεχκα θαη λεξφ πνπ ζα απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ 
θαζαξηζκνχ ζα παξέρεηαη κε επζχλε ηνπ ΚΤΣ.  

9. πλνιηθή έθηαζε KYT: 19.725,00 ηκ. 

 

  

 

 

 

 



 

  ειίδα 79 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Σ»: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΒΑΖ (ΔΔΔ)  

 

  1. Γελ απαηηείηαη ε εθπφλεζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνηχπνπ 
θεηκέλνπ ΔΔΔ θαζφζνλ ζην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο πεξηιακβάλνληαη ην ζχλνιν ησλ 
απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο / ζηα:  

    α. Καηαζηάζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
απνθιείνληαη ή, κε βάζε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, θαζψο θαη  

    β. Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηα σο 
άλσ έγγξαθα. 

   2. ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ 
αξρείνπ xml ζηνλ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ 
απ’ επζείαο ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ, λα 
ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ 
θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη λα ην 
εθηππψλνπλ ζε κνξθή pdf πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ ςεθηαθά θαη λα ην 
ππνβάιινπλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. 

 



 

  ειίδα 80 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Ε»: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

 
 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ / ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 

Δθδφηεο: (Πιήξεο επσλπκία ηνπ θνξέα έθδνζεο ηεο εγγχεζεο1) 
………………………………………………………………………………………………….. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο2: …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο3) ...................................................... / (Γηεχζπλζε 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο4) .............................................................................. 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ.5: ………………….. πνζνχ ………………………….……. επξψ6. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ  

επξψ………………………………………….…………...7 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ] (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ................................., ΑΦΜ: 
......................... θαη Γηεχζπλζε: ...................………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ] (πιήξε επσλπκία) .……........................, ΑΦΜ: 
.......................... θαη Γηεχζπλζε: ......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο] ησλ θπζηθψλ/λνκηθψλ πξνζψπσλ: 

α) (πιήξε επσλπκία) ......................, ΑΦΜ: ...................... θαη Γηεχζπλζε: ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ......................, ΑΦΜ: ...................... θαη Γηεχζπλζε: ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ......................, ΑΦΜ: ........................ θαη Γηεχζπλζε:.................. 
(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ 
ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,  

γηα ηε/ηελ ζπκκεηνρή/θαιή εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ.8 ..... δηαθήξπμεο/ζχκβαζεο «(ηίηινο δηαθήξπμεο / 
ζχκβαζεο9)……………………………………..», κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ………………......................... 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ 
κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 
απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ10 ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο) 

ή  

                                                           
1
 Αναγράφεται ο φορζασ ζκδοςθσ τθσ εγγυθτικισ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 72 του Ν.4412/16. 

2
 Αναγράφεται θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ εγγυθτικισ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 72 του Ν.4412/16. 

3
 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

4
 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

5
 Αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ εγγυθτικισ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 72 του Ν.4412/16. 

6
 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικώσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΠΑ. 

7
 Όπωσ ανωτζρω υποςθμείωςθ. 

8
 Αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ πρόςκλθςθσ ι ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 72 του Ν.4412/16. 

9
 Αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ ι ςφμβαςθσ. 

10
 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ. 



 

  ειίδα 81 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα 
ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε 
ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε11. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Ο θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 

ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 
εγγπεηηθή επηζηνιή. 



 

  ειίδα 82 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Ζ»:  ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ο ππνγξάθσλ ελεξγνχλ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο: 
……………………………. 

 

ΓΖΛΧΝΧ: 

1. Όηη ε εηαηξεία καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο γηα 
ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ ΚΤΣ ……. κειέηεζε κε πξνζνρή θαη 
έιαβαλ ππφςε: 

α. Σελ ππ’ αξίζ. ……/….. δηαθήξπμε γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ην ππνέξγν 
κε αξηζκφ 2 «Παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ζηα ΚΤΣ ησλ Νήζσλ ηνπ Αλαηνιηθνχ 
Αηγαίνπ» ηεο δξάζεο «Παξνρή Τπεξεζηψλ ίηηζεο θαη Καζαξηφηεηαο ζηα Κέληξα 
Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη Κάιπςε ησλ 
Λεηηνπξγηθψλ Δμφδσλ ηνπο» κε θσδηθφ πξάμεο/MIS (ΟΠ): 5011009 ηνπ Δζληθνχ 
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020 θαη φια ηα 
Παξαξηήκαηα απηήο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο. 

β. Σν ζχλνιν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 

2. Όηη ε εηαηξεία καο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ θαη ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη ηνπο 
απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο. 

3.  Όηη ε εηαηξεία καο, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ελ ιφγσ δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο, πξνζθέξεη ην αθφινπζν εκεξήζην ηίκεκα ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ 
ΚΤΣ ……… γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο δηαθήξπμεο, πνπ 
αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
 

Σηκή Ζκεξεζίσο ζε € άλεπ 
ΦΠΑ 

Αλαινγνχλ ΦΠΑ (…%) 
Σηκή Ζκεξεζίσο ζε € κε 

ΦΠΑ 

…….., …. € …….., …. € …….., …. € 

  
 

  4. ηελ αλσηέξσ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

α. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο πνζνζηνχ 0,12432 %. 

β. Κάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα παξάδνζε 
ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
δηαθήξπμε.  

γ. Οη ηηκέο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηψλ 
θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 



 

  ειίδα 83 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δ. Κάζε ζρεηηθφ θφζηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζην ΚΤΣ ……. 

 

5. Δπί ηεο νηθνλνκηθή καο πξνζθνξάο αλαθέξνληαη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 (Α΄ 115), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ζηνηρεία ηα 
νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο Πίλαθεο: 

 
 

Πίλαθαο «Α» 
 

Α/Α Πεξηγξαθή Πεδίν πκπιήξσζεο Απαηηνχκελσλ 
ηνηρείσλ 

1 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 
απαζρνιεζνχλ ζην έξγν: 

 

2 Ζκέξεο εξγαζίαο (Γεπηέξα έσο 
Κπξηαθή): 

 

3 Ώξεο εξγαζίαο:  

4 πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ζηελ 
νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη: 

[Δπηζεκαίλεηαη όηη, απαηηείηαη ε  
επηζύλαςε ζην παξόλ έληππν, ζε 

κνξθή αξρείνπ .PDF, ηνπ αληηγξάθνπ 
ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο 

ζηελ  νπνία ηπρόλ ππάγνληαη νη 
εξγαδόκελνη] 

 

5 Σεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά 
άηνκν: 

 

 
Πίλαθαο «Β» 

 

Α/Α Πεξηγξαθή Ζκεξήζην Κφζηνο 
ζε € 

πλνιηθφ Κφζηνο θαηά ηε 
Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ ζε € 

1 Ύςνο πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ 
πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο 
λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ: 

…….., …. € …….., …. € 

2 Ύςνο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε 
βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα 

πνζά: 

…….., …. € …….., …. € 

3 Γηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο 
ησλ Τπεξεζηψλ: 

…….., …. € …….., …. € 

4 Κφζηνο Αλαισζίκσλ: …….., …. € …….., …. € 

5 Δξγνιαβηθφ Κέξδνο: …….., …. € …….., …. € 

6 Νφκηκεο ππέξ Γεκνζίνπ θαη 
Σξίησλ θξαηήζεηο: 

…….., …. € …….., …. € 

Kφζηνο πιένλ ΦΠΑ …….., …. € …….., …. € 

 
 6. Ζ πξνζθνξά ηζρχεη γηα  ………………….. ( ……. ) εκέξεο. 
 



 

  ειίδα 84 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

7. ην πιαίζην ηεο αλνηρηήο δηαδηθαζίαο γηα ην ππνέξγν 2 ηεο πξάμεο «Παξνρή 
Τπεξεζηψλ ίηηζεο θαη Καζαξηφηεηαο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) 
ησλ Νεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη Κάιπςε ησλ Λεηηνπξγηθψλ Δμφδσλ ηνπο» κε 
Κσδηθφ Πξάμεο/MIS (ΟΠ): 5011009 ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020, ε εηαηξεία καο πξνηείζεηαη λα ππνβάιιεη 
πξνζθνξέο θαη γηα ηα θάησζη ηκήκαηα….... Σίηινο Τπνέξγνπ – Αχμνληαο αξηζκφο 

 
  Ο/ΟI  ΓΖΛΧΝ/ΟΤΝΣΔ 

 
 
 

   Τπνγξαθή 
           θαη 
     θξαγίδα 

 
 
εκαληηθέο Δπηζεκάλζεηο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο: 

1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ζε κνξθή αξρείνπ 
.PDF αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ  νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη 
εξγαδφκελνη. 

2. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, επί πνηλήο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ππνρξενχληαη 
λα αλαθέξνπλ (ζπκπιεξψζνπλ) ηα απαηηνχκελα ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο ζηνηρεία 
(Πίλαθεο «Α» θαη «Β»). 

3. Οη  νηθνλνκηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ κε 
Α/Α 3, 4 θαη 5 ηνπ Πίλαθα «Β» λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ.   

4. Οη παξαπάλσ πίλαθεο ζπκπιεξψλνληαη ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή 
ηνπο. 

5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, επί πνηλήο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 
ζπκπιεξψλνπλ ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία. 

 6. Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 
εμεγήζνπλ ηελ ηηκή πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ Ν.4412/2016. 

 7. ε θάζε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ 
ηνπο νηθνλνκηθνχ θνξείο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
ηηκψλ (φπσο πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), 
νη δε νηθνλνκηθνί θνξεί ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ 
θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

8. Μηθξφηεξνο πξνζθεξφκελνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη ιηγφηεξεο ψξεο 
εξγαζίαο απφ ηα απαηηνχκελα ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή, επηθέξεη απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. 



 

  ειίδα 85 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Θ»: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

 
 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 

………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ Νν….…./…… 

 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΤΣ …… 

 

ΠΑΡΟΥΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ειίδα 86 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΜΒΑΖ:  ….. /…….. 
 
ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
Άξζξν 1ν : Γεληθνί Όξνη 

 
ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ - ΟΡΟΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΖΘΖΖ 
 
Άξζξν 2ν : Γηάξθεηα χκβαζεο 
Άξζξν 3ν : Παξαθνινχζεζε χκβαζεο 

 
ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
Άξζξν 4ν  : Πεξηγξαθή -Σηκή Αληηθεηκέλνπ - Κξαηήζεηο 
Άξζξν 5ν : Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 
Άξζξν 6ν : Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 
  
  
ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ - ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
Άξζξν 7ν : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 
ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ - ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 
Άξζξν 8ν : Παξαιαβή Αληηθεηκέλνπ χκβαζεο  
Άξζξν 9ν : Απφξξηςε Παξαδνηένπ - Αληηθαηάζηαζε  
 
ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ - ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

 

 

Άξζξν 10ν : Κήξπμε Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Δθπηψηνπ 
Άξζξν 11ν : Τπνρξεψζεηο Παξφρνπ Τπεξεζηψλ – Όξνη 

Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 12ν : Τπεξγνιαβία 
Άξζξν 13ν : Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο θαηά ηε Γηαδηθαζία 

Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 14ν : Σξνπνπνίεζε χκβαζεο θαηά ηε Γηάξθεηα 
Άξζξν 15ν : Δρεκχζεηα 
Άξζξν 16ν : Γηθαίσκα Μνλνκεξνχο Λχζεο ηεο 

χκβαζεο 
Άξζξν 17ν : Οινθιήξσζε Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 
Άξζξν 18ν : πλαληήζεηο-Αλαθνξέο-Δπηθνηλσλία 
Γεληθά  
 



 

  ειίδα 87 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 

…………………………………... 
ΣΖΛ. : …………………………. 
Fax: ……………………………. 

 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ: ………./……. 

 

ΠΟΟ ΤΜΒΑΖ: ……………… € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 

 

 

Παξνρή Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο ΚΤΣ ……. 

 

 1. η… …………… ζήκεξα …………………… ζηα Γξαθεία η... ……………. νη 
ππνγεγξακκέλνη: ……………………………………… …………….. ηεο …………., σο 
εθπξφζσπνο η… ……….., ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
Φ.……/……./………../…………/……….. (ΑΓΑ…….……. θαη AΓΑΜ: ……….……………..) 
θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηεο ππ΄ αξηζ. …./….. δηαθήξπμεο κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 
(ΔΖΓΖ) ……..…….. θαη ηελ ππ΄ αξηζ. ……………. ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπέπζπλεο 
Αξρήο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ ΚΤΣ ………. ζην 
πιαίζην ηνπ ππνέξγνπ κε αξηζκφ 2 «Παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ζηα ΚΤΣ ησλ 
Νήζσλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ» ηεο δξάζεο «Παξνρή Τπεξεζηψλ ίηηζεο θαη 
Καζαξηφηεηαο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ 
Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη Κάιπςε ησλ Λεηηνπξγηθψλ Δμφδσλ ηνπο» κε θσδηθφ πξάμεο/MIS 
(ΟΠ): 5011009 ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 
Έληαμεο 2014-2020 θαη ε εηαηξεία «……………………………............» κε ΑΦΜ: …………, 
ΓΟΤ: …………. πνπ εθπξνζσπείηαη απφ η… ………………………………………… ……… 
κε Α.Γ.Σ: ……………, Οδφο: ………………, αξηζ.: .., ………… Σει.: ……………… θαη 
FAX.: ……………, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε 
ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά ηνπ ηελ αλάζεζε ζην δεχηεξν, θαινχκελν ζην εμήο «Πάξνρν 
Τπεξεζηψλ» ηελ παξνρή ππεξεζηψλ φπσο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 4 θαη ζην 
Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 2. Οη αλσηέξσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ θαη θάλνπλ ακνηβαία απνδεθηά ηα 
δηαιακβαλφκελα ζηα επφκελα άξζξα.  

 

 
 

 



 

  ειίδα 88 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 
 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 

Άξζξν 1ν 
Γεληθνί Όξνη 

 
 1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δε δχλαηαη λα κεηαβηβάζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 
δηθαησκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ή ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
απνξξένπλ απφ απηήλ, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 2. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν πάξνρνο 
ππεξεζηψλ θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Δηδηθφηεξα θαη φζνλ 
αθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαζρεζέλησλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο 
απηψλ, νη δηαθνξέο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηα θαη’ αλαινγία θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 3. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα ειιεληθά 
δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 

 4. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: 

α. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, 

β. Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο θαη 

γ.  πκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 

 5. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα θαη απμήζεηο ησλ 
πάζεο θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ι.π πνπ ιακβάλνληαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή 
θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο, ηηκήο θαη 
ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ.  

 6. Δπί ηνπ ζρεδίνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αζθήζεθε έιεγρνο λνκηκφηεηαο 
απηήο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο ΤΑ 82350 (Β΄ 2451/9-8-16), 
θαη δηαηππψζεθε ε ππ’ αξηζκ. …………………... ζεηηθή γλψκε απηήο. 

 7. Ζ ζχκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ 
Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Σακείνπ Αζχινπ 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014 – 2020 κε Κσδηθφ Πξάμεο/MIS (ΟΠ): 5011009. 

  

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΟΡΟΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 
Άξζξν 2ν 

Γηάξθεηα ύκβαζεο 



 

  ειίδα 89 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθή ηεο θαη δηαξθεί 

ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκέξεο. 
  

Άξζξν 3ν 
Παξαθνινύζεζε ύκβαζεο 

1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα 
δηελεξγεζεί απφ ηελ ……………………. 

2. Ζ …………………. 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 παξφρνπ 
ππεξεζηψλ, 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 Ν.4412/2016.  

3. Ζ …………………….. κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο 
ππεξεζίαο. Με 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. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν 
επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

4. Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ παξφρνπ 
ππεξεζηψλ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί 
ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

5. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ 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. Σν 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 πάξνρν ππεξεζηψλ ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην 
δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

6. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 
Ν.3863/2010 (Α΄ 115) θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ 
έξγνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη, 
θαηαβάιινληαη, φκσο, απφ ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ νη απνδνρέο ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο θαη απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. 

 

 

 

 



 

  ειίδα 90 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Άξζξν 4ν 
Πεξηγξαθή – Σηκή Αληηθεηκέλνπ – Κξαηήζεηο 

 1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηε παξνρή ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ ΚΤΣ ………., ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
Τπεξεζίαο σο ην Παξάξηεκα «Α» ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, κε ην αθφινπζν ηίκεκα: 

 

Πεξηγξαθή Ζκέξεο 
Καζαξηζκνχ 

Σηκή Ζκεξεζίσο ζε € πλνιηθφ Κφζηνο θαηά ηε 
Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ ζε € 

Παξνρή ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ησλ 
ρψξσλ ηνπ ΚΤΣ 

…….. 

…. …….., …. € …….., …. € 

Σηκή ζε € άλεπ ΦΠΑ …….., …. € …….., …. € 

Αλαινγνχλ ΦΠΑ (…%) …….., …. € …….., …. € 

Σηκή ζε € κε ΦΠΑ …….., …. € …….., …. € 

2. ηηο παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Οη βαξχλνπζεο ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θξαηήζεηο πνζνζηνχ 0,12432 
%. 

β. Κάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα 
παξάδνζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε 
ζχκβαζε.  

3. Οη παξαπάλσ ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

4. Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Φ.Δ.) 
πνζνζηνχ 8 %, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ, ήηνη 
ζην πνζφ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 
Άξζξν 5ν 

Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 
 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλά δεθαπέληε 
(15) εκέξεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΤΠΔΘΑ ζηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ) ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ, ζην 100 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξε 
θαη ην αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ, αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

  α. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε 
πιεξσκή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, εγθεθξηκέλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 
ηνπ Ν.4412/2016. 



 

  ειίδα 91 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

  β. Σηκνιφγην ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

  γ. Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ 
θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».   

  δ. Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

  ε. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ πνπ απαζρνιήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
πξνεγείηαη ηεο εθάζηνηε πιεξσκήο, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη απφ 
ην αξκφδην φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαη δηνίθεζεο 
ηεο ζχκβαζεο.       

  ζη. Αληίγξαθν ηεο αλαιπηηθήο πεξηνδηθήο δήισζεο (ΑΠΓ) ηνπ ΗΚΑ 
πξνεγνχκελνπ δηαζηήκαηνο, θαζψο επίζεο ην ζρεηηθφ επηβεβαησηηθφ έγγξαθν θαηαβνιήο 
ησλ ζρεηηθψλ εηζθνξψλ. 

  δ. Απνδείμεηο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
αλσηέξσ ππνπαξαγξάθνπ πνπ απαζρνιήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνεγείηαη ηεο 
εθάζηνηε πιεξσκήο, εθηφο ηεο πξψηεο πιεξσκήο.  

 2. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

3. Ζ εμφθιεζε ζην 100 % ζα γίλεηαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε 
παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πνηληθψλ ξεηξψλ εηο 
βάξνο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

4. Ζ πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 
«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκήο ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαη ζε 
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε Τπεξεζία 
θαζίζηαηαη ππεξήκεξε. 

 5. Γελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θ.ι.π.). 

6. Σνλ πάξνρν ππεξεζηψλ βαξχλνπλ νη αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

 

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,06% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

Υαξηφζεκν 0,0036% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,00072% 

ΤΝΟΛΟ 0,12432% 

 

 7. Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Φ.Δ.) 
πνζνζηνχ 8 %, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ, ήηνη 
ζην πνζφ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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Άξζξν 6ν 

Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 

1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν πάξνρνο 
ππεξεζηψλ θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. …………………/…………….. εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο η…. ……………………….. πνζνχ ……………………………………… 
(…………..,….€), ε νπνία αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, ρξνληθήο ηζρχνο έσο ……………….., ήηνη ρξνληθήο 
ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) επηπιένλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.  

 2. 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 νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

3. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5 % επί ηνπ πνζνχ 
ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ.   

4. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ 
αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

5. ε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε 
ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ, απφ ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ζχκβαζεο.  
Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη 
ππφςε. 

6. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.   

7. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφ πνπ 
αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηελ 
ζηαδηαθή απνδέζκεπζε απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ 
αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 
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MΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Άξζξν 7ν 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ ησλ 
ρψξσλ ηνπ ΚΤΣ …………. ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνπ έρνπλ ηεζεί σο ην 
Παξάξηεκα «Α» ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.  

 

ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

 

Άξζξν 8ν 

Παξαιαβή Αληηθεηκέλνπ ύκβαζεο   

1. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο γίλεηαη απφ 
επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ 
άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016. 

2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, ζηελ νπνία κπνξεί δε λα θαιείηαη θαη ν 
αλάδνρνο, ε αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

α. Δμεηάδεη ηελ πιεξφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ 
ησλ ρψξσλ ηνπ ΚΤΣ. 

β. Καηαγξάθεη ηελ χπαξμε ηπρφλ παξεθθιίζεσλ ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ 
ππεξεζηψλ.  

δ. Παξαιακβάλεη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 
ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηπρφλ θαηαγξαθέο ζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξ. 
5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, εκεξνιφγην, πνπ ηεξείηαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη 
ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο. 

ε. Μεηά ηελ δηελέξγεηα ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ ε επηηξνπή παξαιαβήο 
πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη 
ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο.  

3. Δθφζνλ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο πξέπεη λα έρεη ηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα.   

4. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο 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 
θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 
θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 
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5. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 
παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

6. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην 
απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ 
απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

7. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ 
πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε 
ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

 

Άξζξν 9ν 
Απόξξηςε Παξαδνηένπ – Αληηθαηάζηαζε 

 
  ε 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, 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 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, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 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. 

 

 

MΔΡΟ ΔΚΣΟ 

ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

 
Άξζξν 10ν 

Κήξπμε Παξόρνπ Τπεξεζηώλ Δθπηώηνπ 

1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο 
βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ 
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Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

2. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο 
πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα 
ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 
άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

3. ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, 
επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 4. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 
ηνπ Ν.4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. 

 5. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 6. Oη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
απνηεινχλ ελδεηθηηθά (κε απνθιεηνκέλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη επ’ 
αθξηβψο) νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

  α. Δπαλαιακβαλφκελεο κε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. 

  β. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 
ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ πξνο ηηο πθηζηάκελεο παξαηεξήζεηο ηεο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη 
ηειηθά κε ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

γ. Με χπαξμεο ησλ ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο. 

δ. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πάξνρνπ ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, ε νπνία 
θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

  ε. Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ 
ζέηνπλ φκσο ζε άκεζν θίλδπλν ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηηο 
νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

ζη. πληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 Ν. 
3863/2010 (Α΄ 115). 

 7. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο.  

 

Άξζξν 11ν 

Τπνρξεώζεηο Παξόρνπ Τπεξεζηώλ – Όξνη Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 
1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 
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Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ 
Ν.4412/2016. Δπηζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο ζη΄ 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην .4496/2017 θαη 
ηζρχεη, σο θάησζη: 

1.1 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνπλ ζην έξγν: ……… άηνκα 

1.2 Ζκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο : 

Γεπηέξα (1ε βάξδηα 07.00 έσο 15.00 ), (2ε βάξδηα) απφ 15:00 σο 21:00. 

  Σξίηε………… 

1.3 πιινγηθή ζχκβαζε ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη …. 

1.4 Τςνο πξνππνινγηδφκελνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο παζεο θχζεσο 
λφκηκεο απνδνρέο ………….. 

1.5 Τςνο αζθαιηζηηθψλ ….. 

  1.6 Σεηξαγσληθά κεηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν…………………….ηκ 

2. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ 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. 

3. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ  ππνρξενχηαη ζηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο 
λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππφ ηηο πξνππνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ ππνρξεσηηθά ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο 
ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 
Ν.3863/2010 (Α΄ 115). Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, 
ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη, θαηαβάιινληαη, 
φκσο, απφ ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ νη απνδνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 
απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. 

4. Δηδηθφηεξα, νη ππεξεζίεο πνπ θαιείηαη λα εθηειέζεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 
είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρψξσλ ηνπ ΚΤΣ, ζε άξηζηε θαηάζηαζε απφ 
πιεπξάο θαζαξηφηεηαο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαξθεί ε ζχκβαζε. Οη ελ 
ιφγσ ρψξνη θαη νη απαηηήζεηο θαζαξηζκνχ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Α» ηεο 
παξνχζαο.  

5. Ο εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά-πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα 
είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο, απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, εηδηθνχο φξνπο θαη 
πξνδηαγξαθέο. Δπηπιένλ, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξντφληα δελ πξέπεη λα  αλαδχνπλ 
δπζάξεζηεο νζκέο θαη λα ζέηνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

6.  Σα κεραλήκαηα, εμαξηήκαηα, πιηθά θαζαξηζκνχ θαη ηα ινηπά αλαιψζηκα 
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: θαζαξηζηηθά, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ κηθξέο ή κεγάιεο, 
ζθνχπεο θαζαξηζκνχ θηι) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη ζα πιεξνχλ 
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Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηηο πξνδηαγξαθέο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Ν. 3850/2010, «Κχξσζε 
ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Α΄ 84)». 

7. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πξέπεη λα  θξνληίδεη γηα ηελ επάξθεηα ησλ αλσηέξσ 
(παξ. 6) ηνπο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

8. Σν πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ: 

  α. Θα θέξεη δηαθξηηηθή ακθίεζε ή ραξαθηεξηζηηθφ. 

 β. Θα είλαη επγεληθφ θαη ζα δέρεηαη θάζε έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 
ηεο Τπεξεζίαο. 

γ. Θα ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

δ. Οθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, θέξεη 
δε θαζαξή θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή. 

ε. Τπνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη 
αζθάιεηά ηνπ θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά 
θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη. 

ζη. ε πεξίπησζε πνπ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ δελ πξνέξρεηαη 
απφ ρψξα µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα έρεη νπσζδήπνηε άδεηα 
δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηε ρψξα. 

δ. Όηαλ νη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο 
ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε αληίγξαθν θαηάζηαζεο πξνζσπηθνί ή απφζπαζκα 
απηήο, ε νπνία ζα ηνπ παξέρεηαη κε κέξηκλα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

9. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαη 
δηνίθεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

10. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα 
νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζεί ζε νπνηεζδήπνηε 
ππεξεζία ζε ζρέζε κε ην έξγν. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ 
πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  

11. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ θαηά ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο πξνζσπηθνχ, πνπ ζα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, 
ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, 
ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο 
κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε  ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε 
ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηφλ πξνζψπσλ. 

12. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην 
ζπκθέξνλ ηεο Τπεξεζίαο. 

13. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα 
θάζε δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα 
παξάζρεη ηεο ππεξεζίεο ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πεξηνρψλ ή ηξίησλ θαη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκηάο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελήζεη θαηά ή επ’ 
επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 
εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 
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Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

14. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ 
ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 
δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή 
νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ή ηξίησλ. Απφ ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζχκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε δελ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πνπ αζρνιείηαη  κε ην 
έξγν.  

15. ε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα 
Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ 
ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ 
απφ ηε παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί 
θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία 
πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο 
απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ 
κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

16. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δχλαηαη 
λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο (πνπ έρνπλ δεισζεί 
ζηελ ππνβιεζείζα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ), κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νη λένη εξγαδφκελνη αλήθνπλ ππνρξεσηηθά ζηελ ίδηα κηζζνινγηθή θιίκαθα 
θαη θαηάζηαζε, ήηνη δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ αθξηβψο ηηο ίδηεο απνδνρέο θαη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε απηνχο πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ε αληηθαηάζηαζε/αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ έγγξαθεο 
ελεκέξσζεο ηεο Τπεξεζία απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη φια 
ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ (πξνο αληηθαηάζηαζε θαη λένπ πξνζσπηθνχ) πνπ 
επηβεβαηψλνπλ ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε. 

17. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη, λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα 
πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλ. 1048/2014 θαη 1049/2014, θαζψο θαη ηνπ 
Οδεγνχ Δθαξκνγήο Μέηξσλ Δλεκέξσζεο θαη Γεκνζηφηεηαο Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ 
Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, 
Διιεληθή Γεκνθξαηία / Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο / Αχγνπζηνο 2017. Σν παξφλ 
έξγν ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Σακείνπ Αζχινπ, 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο. 

 
Άξζξν 12ν 

Τπεξγνιαβία 

1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ 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 
Ν. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ.  

2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ 
ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο 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 πάξνρνο ππεξεζηψλ 
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 



 

  ειίδα 99 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ 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. 

3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα 
ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 22 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα 
ηνπ άξζξνπ 29 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ 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 Ν.4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή 
ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

4. Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ Ν.4412/2016.  

5. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ θαη ν ππεξγνιάβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο 
νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 3860/2010. 

 

Άξζξν 13ν 
Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο θαηά ηε Γηαδηθαζία Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 

 
1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε 

βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 10 (Κήξπμε Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Δθπηψηνπ) 
θαη 9 (Απφξξηςε Παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε) ηεο παξνχζαο, λα ππνβάιεη πξνζθπγή 
γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ 
εθηειεί-δηνηθεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην 
αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ 
πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 νξγάλνπ. 

 
2. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε 

θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

Άξζξν 14ν 
Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο θαηά ηε Γηάξθεηα 

 
1. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, θαζψο θαη ζρεηηθήο πξνέγθξηζεο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή ηεο αηηηνιφγεζεο ηεο 
αλαγθαηφηεηαο ηξνπνπνίεζεο θαη ε επάξθεηά ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 θαη ηελ παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 46 ηεο ΤΑ 82350 (Β΄ 2451/9-8-16). 

2. Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο: 



 

  ειίδα 100 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

α. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο/αιιαγήο εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ.  

β. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο (ΦΠΑ).  

 
Άξζξν 15ν 
Δρεκύζεηα 

1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε 
απηήο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα 
κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε 
ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ερεκχζεηαο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηνπο ηπρφλ 
ππεξγνιάβνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα 
ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε απψιεηα ή κε εμνπζηνδνηεκέλε 
απνθάιπςε ή θαη ρξήζε ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ. 

 
Άξζξν 16ν 

Γηθαίσκα Μνλνκεξνύο Λύζεο ηεο ύκβαζεο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 
λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

β. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε 
ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 θαη, 
σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, 
ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην 
δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

δ. πληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 Ν. 3863/2010 
(Α΄ 115).  

  

Άξζξν 17ν 
Οινθιήξσζε Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 

 Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 α. Οη ππεξεζίεο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιφ 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 ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (δηαθήξπμε). 

 β. Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νη ππεξεζίεο πνπ 
παξαδφζεθαλ. 



 

  ειίδα 101 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 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. 

Άξζξν 18ν 
πλαληήζεηο – Αλαθνξέο - Δπηθνηλσλία 

1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ 
ζπλαληήζεηο φηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην, κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο 
πξνθχςεη ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νξίδεη σο θχξην θαη απνθιεηζηηθά ζεκείν ζπλδέζκνπ 
(PointofContact – PoC) η….  ………………………….., σο ππεχζπλν δηαρείξηζεο θαη 
ξχζκηζεο φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

ΓΔΝΗΚΑ 

1. Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεο. 

2. Σα επηζπλαπηφκελα Παξαξηήκαηα «Α», «Β» θαη «Γ» απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 3. Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο ηξηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. 

            ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

        Ο                 Ο 

     ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΟΤ ΤΠΔΘΑ                 ΠΑΡΟΥΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

«Α»: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

«Β»: Σερληθή Πξνζθνξά Παξφρνπ Τπεξεζηψλ 

«Γ»: Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Παξφρνπ Τπεξεζηψλ 

 

  Σαμίαξρνο Πνπιίθνο Πνπιηθάθνο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν   Γηεπζπληήο 

   
   

   
Σαγκαηάξρεο  (ΤΝ) Παλαγηψηεο Υάζνπιαο   
        ΑΓΤ/ΓΠΜ/5α    

 
 
 


