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                                                                  Πάτρα: 27-07-2021 
                                                                    Α.Π.: 5628/27-07-2021 

 

 
ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

 
Με αριθμό 9/2021 

Αρ. ςυςτήματοσ ΕΣΗΔΗΣ: 135496, 135640,135641, 135642, 135644,135646 
 

Ανοικτοφ Διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο 

ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ 

με τίτλο 

«Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 

του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ 

Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Τρίπολθ, Καλαμάτα, Κόρινκο, Ναφπλιο,  

Ράτρα & Σπάρτθ» 

Για ςυνολικό χρονικό διάςτθμα είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν από 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, με δικαίωμα προαίρεςθσ για άλλουσ 

είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ υποβολήσ προςφορών: 03-09-2021,  
Ημζρα Παραςκευι και ϊρα 15:00μ.μ  
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ζντυπησ υποβολήσ προςφορών: 08-09-2021,  
Ημζρα Τετάρτθ και ϊρα 13:00μ.μ. 
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ-διενζργειασ διαγωνιςμοφ:09-09-2021,  
Ημζρα Πζμπτθ και ϊρα 11:00π.μ.  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 099727226 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ (1) ΕΔΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ:  

ΕΥΘΟΥ ΣΤΑΥΟΥ 28 & ΚΑΥΩΤΑΚΘ 

ΤΙΡΟΛΘ  22131 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ (2) 

(Δ/νςθ αποςτολισ ζντυπων προςφορϊν)  

Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, 
Ρεριφερειακό Τμιμα Ράτρασ (Ράτρα): 

Μ. Αλεξάνδρου 1, 26334 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 632 Αχαΐα 

EL 651 Αργολίδα, Αρκαδία 

EL 652 Κορινκία 

EL 653 Λακωνία Μεςςθνία 

Τθλζφωνο 2610369419, 2610369420 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  karageor@uop.gr, edamati@uop.gr  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.uop.gr 

 

Αρμόδιοι υπάλλθλοι για παροχι πλθροφοριϊν είναι οι:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 

1 Ευαγγελία Καραγεωργίου 2610369419 karageor@uop.gr  

2 Ελζνθ Νταμάτθ 2610369420 edamati@uop.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου (N.Ρ.Δ.Δ) και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ 

(Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ) ςφμφωνα με το άρκρο 14 του Ν. 4270/14  

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. και τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.uop.gr Ανακοινϊςεισ Ρρομθκειϊν) 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ 

και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

mailto:karageor@uop.gr
mailto:edamati@uop.gr
mailto:karageor@uop.gr
mailto:edamati@uop.gr
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γ) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ:   www.promitheus.gov.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου. Θ δαπάνθ για 

τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν ςχετικι πίςτωςθ των προχπολογιςμϊν των οικονομικϊν ετϊν 2022, 

2023, 2024 & 2025 και ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 0845 «Υπθρεςίεσ Κακαριςμοφ» και ανζρχεται ςτο ςυνολικό  

ποςό των 1.495.440,00 € (ζνα εκατομμφριο τετρακόςιεσ ενενιντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ) με Φ.Ρ.Α. 24% 

ιτοι 1.206.000,00 € (ζνα εκατομμφριο διακόςιεσ ζξι χιλιάδεσ ευρω) άνευ ΦΡΑ. 

Ζχουν εκδοκεί: 

1) θ υπ’ αρίκμ. 175419/Β2/11-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΜΑ46ΜΤΛΘ-Θ1Δ) Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ποςοφ 

1.806.000,00 ευρϊ ςε βάροσ του ΚΑΕ  0845 «Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων» ζτουσ 2020,2021,2022,2023 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου 

2) θ υπ’ αρίκμ. 4414/24-06-2021 αίτθςθ προζγκριςθσ από το Υπουργείο Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων, 

ποςοφ 500.0000,00 €/ζτοσ, για τα ζτθ 2024 & 2025 για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτισ 

κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. 

3) το αρικμ.πρωτ. 5396/21-07-2021 αίτθμα προζγκριςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ 

για τα οικονομικά ζτθ 2022,2023,2024 & 2025, ΑΔΑΜ: 21REQ008957395.  

4) θ αρικμ. πρωτ. 5451/22-07-2021 (ΑΑΥ 263/22-07-2021) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ, 

ΑΔΑ: 65Η469Β7Δ-ΩΥ6, ΑΔΑΜ: 21REQ008964195.  

 

Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου κα μεριμνιςει για τθν εγγραφι των ςχετικϊν πιςτϊςεων ςτουσ 

προχπολογιςμοφσ των ετϊν 2022, 2023, 2024 & 2025 χωρίσ να γίνεται υπζρβαςθ των δεςμευτικϊν ορίων 

του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 

χϊρων των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ 

ςτισ πόλεισ Τρίπολθ, Καλαμάτα, Κόρινκο, Ναφπλιο, Ράτρα & Σπάρτθ και υποδιαιρείται ςε ΕΞΙ (6) ΟΜΑΔΕΣ 

όπωσ αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

ΟΜΑΔΑ 1 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΡΟΛΘΣ, προχπολογιςμόσ ομάδασ 228.000,00 € (διακόςιεσ 

είκοςι οκτϊ χιλιάδεσ ευρϊ) χωρίσ Φ.Ρ.Α., 282.720,00 € (διακόςιεσ ογδόντα δφο χιλιάδεσ επτακόςια είκοςι 

ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ςυςτθμικόσ αρικμόσ : 135496 
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ΟΜΑΔΑ 2 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, προχπολογιςμόσ ομάδασ 393.200,00 € 

(τριακόςιεσ ενενιντα τρεισ χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ) χωρίσ Φ.Ρ.Α., 487.568,00 € (τετρακόςιεσ ογδόντα 

επτά χιλιάδεσ πεντακόςια εξιντα οκτϊ ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ςυςτθμικόσ αρικμόσ : 

135640. 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΘΟΥ, προχπολογιςμόσ ομάδασ 68.000,00 € (εξιντα οκτϊ 

χιλιάδεσ) χωρίσ Φ.Ρ.Α., 84.320,00 € (ογδόντα τζςςερισ χιλιάδεσ τριακόςια είκοςι ευρϊ) 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ςυςτθμικόσ αρικμόσ : 135641.  

ΟΜΑΔΑ 4 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΡΛΙΟΥ, προχπολογιςμόσ ομάδασ 96.000,00 € (ενενιντα ζξι 

χιλιάδεσ ευρϊ) χωρίσ Φ.Ρ.Α., 119.040,00 € (εκατόν δζκα εννζα χιλιάδεσ ςαράντα ευρϊ) 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ςυςτθμικόσ αρικμόσ : 135642. 

ΟΜΑΔΑ 5 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΤΑΣ, προχπολογιςμόσ ομάδασ 251.600,00 € (διακόςιεσ 

πενιντα μία χιλιάδεσ εξακόςια ευρϊ) χωρίσ Φ.Ρ.Α., 311.984,00 € (τριακόςιεσ ζντεκα χιλιάδεσ εννιακόςια 

ογδόντα τζςςερα ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ςυςτθμικόσ αρικμόσ : 135644. 

ΟΜΑΔΑ 6 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΣΡΑΤΘΣ, προχπολογιςμόσ ομάδασ 169.200,00 € (εκατόν 

εξιντα εννζα χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ) χωρίσ Φ.Ρ.Α., 209.808,00 € (διακόςιεσ εννζα χιλιάδεσ οκτακόςια 

οκτϊ ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ςυςτθμικόσ αρικμόσ : 135646. 

 

Κάκε ενδιαφερόμενο νομικό ι φυςικό πρόςωπο, μπορεί να κατακζςει προςφορά επί ποινι αποκλειςμοφ, 

για μία ι και περιςςότερεσ ΟΜΑΔΕΣ ςτο ςφνολο τουσ και όχι για μζροσ τουσ. 

Ρροςφορά που δίνει τιμι μεγαλφτερθ από το ανωτζρω ποςό (προχπολογιςμό) τθσ κάκε ΟΜΑΔΑΣ κα 

απορρίπτεται.  

Οι προςφορζσ κα καλφπτουν τα χρονικά διαςτιματα όπωσ ορίηονται παρακάτω ανά Ρανεπιςτθμιακι 

Μονάδα.  

Θ τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να καλφπτει το ςφνολο 100% ανά 

ΟΜΑΔΑ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 

(CPV): 90911200-8 Υπθρεςίεσ Κακαριςμοφ Κτιρίων και ανζρχονται ςε εκτιμϊμενθ αξία των 1.495,440,00 € 

με Φ.Ρ.Α. 24% ιτοι 1.206.000,00 € άνευ ΦΡΑ.   

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ του άρκρου 1.2, ορίηεται  ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ 

από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, με εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζναρξθσ τθν 01/01/2022 και λιξθσ τθν 

31/12/2023, με δικαίωμα προαίρεςθσ για άλλουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ με εκτιμϊμενθ θμερομθνία 

ζναρξθσ τθν 01/01/2024 και λιξθσ τθν 31/12/2025. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 

Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ,  

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ ανά ΟΜΑΔΑ, ςτο ςφνολό τθσ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

5) Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μζχρι 

ςιμερα. 

6) Τισ διατάξεισ του Ν.4009/2011(ΦΕΚ Αϋ195) Δομι λειτουργία διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςπουδϊν 

και διεκνοποίθςθ των ανϊτατων εκπαιδευτικισ ιδρυμάτων, όπωσ τροποποιικθκε  με το 

Ν.4076/2012,το Ν.4115/2013 και το Ν.4132/2013. 

7) Τισ διατάξεισ του Ν. 1268/82 «Για τθν δομι & λειτουργία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν 

Ιδρυμάτων».  

8) Το ΦΕΚ 113/24-05-2002 Κδρυςθ Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου και του ΡΔ 70/2013 Κατάργθςθ & 

Συγχϊνευςθ Τμθμάτων Κατάργθςθ Μετονομαςία και Συγκρότθςθ Σχολϊν Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου.  

9)  Τισ διατάξεισ του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159) «υκμίςεισ κεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν 

Ιδρυμάτων και άλλεσ διατάξεισ» 

10) Τισ διατάξεισ του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04-08-2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ». 

11) Τισ διατάξεισ του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95)  «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν 

του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».  

12) Τισ διατάξεισ του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τΑϋ/7-5-2019) «Συνζργειεσ Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και 

λοιπζσ διατάξεισ». 

13) Τθν υπ’ αρίκμ. 105875/Η1/2019 (ΦΕΚ 2787/τΒϋ/4-7-2019), απόφαςθ περί κατανομισ των ακινιτων 

του Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) Δυτικισ Ελλάδασ 

14) Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

15) Τισ διατάξεισ του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 

ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και 

άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

16) Τισ διατάξεισ του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του 

νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
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του Συµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο 

δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

17) Τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

18) Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

19) Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

20) Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

21) Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

22) Τισ διατάξεισ του άρκρου 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν. 

3863/2010 (Α 115) “Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ 

ςχζςεισ,  όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 22 του ν. 4144/2013, 

23) Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

24) Τισ διατάξεισ του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 

Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ 

Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ» 

25) Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

26) Τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

27) Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 

Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

28) τ Τισ διατάξεισ ου π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

29) Τισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

30) Τισ διατάξεισ του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων 

τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

31) Τισ διατάξεισ του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 

αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 

82/1996 (Α’ 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 

διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
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ευρφτερου δθμόςιου τομζα»1, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με 

αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 

ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, 

οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον 

κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό 

φορολογικό κακεςτϊσ»2. 

32) Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

33) Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

34) Το με αρικμ. πρωτ. 30440/8.5.2006 ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ 

Ρροςταςίασ «Συμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και Συνεργεία Κακαριότθτασ», 

35) Το με αρικμ. πρωτ. 31262/16.11.2006 ςυμπλθρωματικό ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ 

και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ «Συμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και Συνεργεία 

Κακαριότθτασ» 

36) Τθν με Α.Ρ.31372/09.08.2010, ςυμπλθρωματικό ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ- Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςχετικά με τισ «ςυμβάςεισ του Δθμοςίου με 

εταιρίεσ security και ςυνεργεία κακαριότθτασ», 

37) Τισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

38) Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

39) Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

40) Τισ διατάξεισ του Ν.4155/ΦΕΚ Αϋ/120/29.05.2013 «Εκνικό Σφςτθμα θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων &άλλεσ διατάξεισ». 

41) Τισ διατάξεισ του Ν.4488/2017 Αϋ/137/13.09.2017 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου &λοιπζσ 

αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηόμενων δικαιϊματα ατόμων με 

αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 39 (αποκλειςμόσ από δθμόςιεσ 

                                                           
1
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 

άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

2
 
 

Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. 
Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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ςυμβάςεισ &χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβιάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 

42) Το υπϋ αρικμ. 647ΦΕΚ /τεφχοσ Υ.Ο.Δ.Δ /6-12-2017 Ρερί Διαπιςτωτικισ Ρράξθσ Εκλογισ Ρρφτανθ & 

τεςςάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.  

43) Τθν υπϋ αρικμ. 175419/Β2/11-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΜΑ46ΜΤΛΘ-Θ1Δ) Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 

ποςοφ 1.806.000,00 ευρϊ ςε βάροσ του ΚΑΕ  0845 «Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων» ζτουσ 

2020,2021,2022,2023 Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. 

44) Τθν υπ’ αρίκμ. 4414/24-06-2021 αίτθςθ προζγκριςθσ από το Υπουργείο Ραιδείασ & 

Θρθςκευμάτων, ποςοφ 500.0000,00 €/ζτοσ, για τα ζτθ 2024 & 2025 για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. 

45) Τθν υπ’ αρικμ 14/09-07-2021 Απόφαςθ 194θσ Συνεδρίαςθσ Συγκλιτου του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου (ΑΔΑ: 6ΗΟΡ469Β7Δ-ΣΑΣ) περί ζγκριςθσ διενζργειασ, τεφχουσ & ςυγκρότθςθσ τθσ 

επιτροπισ διενζργειασ του ανοικτοφ διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ 

Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Τρίπολθ, Καλαμάτα, Κόρινκο, Ναφπλιο, Ράτρα και Σπάρτθ, 

για τα ζτθ 2022, 2023, 2024 & 2025, για χρονικό διάςτθμα είκοςι τεςςάρων μθνϊν (24) μθνϊν από 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με δικαίωμα προαίρεςθσ για άλλουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ. 

46) Το αρικμ.πρωτ. 5396/21-07-2021 αίτθμα προζγκριςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για ςφναψθ 

ςφμβαςθσ για τα οικονομικά ζτθ 2022,2023,2024 & 2025, ΑΔΑΜ: 21REQ008957395.  

47)  Θ αρικμ. πρωτ. 5451/22-07-2021 (ΑΑΥ 263/22-07-2021) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ 

Υποχρζωςθσ, ΑΔΑ: 65Η469Β7Δ-ΩΥ6, ΑΔΑΜ: 21REQ008964195.  

48) Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  

κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr  είναι θ 03-09-2021, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 15:00μ.μ.  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία ζντυπθσ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 08-09-2021, θμζρα Τετάρτθ και 

ϊρα 13:00μ.μ., ςτθν Δ/νςθ:  Μ.Αλεξάνδρου 1,Κουκοφλι, Τ.Κ. 26334, Ράτρα 

Θ διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ-διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ 

του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 09-09-2021, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ. 
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1.6 Δθμοςιότθτα 

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 22-07-2021 ςτθν 

Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Θμερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 27-07-2021 με αρικμό 

προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ S: 2021/S 143-380507.  

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 28-07-2021.  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε τουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ: 

135496, 135640,135641, 135642, 135644,135646. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ ςτισ 29-07-2021, ςτον Ελλθνικό Τφπο 

ςφμφωνα με το άρκρο 66 του ν. 4412/2016 ωσ εξισ: 

ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ

 ςτθν εφθμερίδα «ΡΩΙΝΟΣ ΜΟΙΑΣ» ςτθν Τρίπολθ

 ςτθν εφθμερίδα «ΘΑΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΘ ΕΡΕ» ςτθν Καλαμάτα

 ςτθν εφθμερίδα «ΚΟΙΝΘΙΑΚΘ ΘΜΕΑ» ςτθν Κόρινκο

 ςτθν εφθμερίδα «ΑΓΟΛΙΔΑ» ςτο Ναφπλιο 

 ςτθν εφθμερίδα «ΓΝΩΜΘ ΡΑΤΩΝ»  ςτθν Ράτρα 

 ςτθν εφθμερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ» ςτθν  Σπάρτθ 

 ςτθν εβδομαδιαία εφθμερίδα ¨ΜΕΣΣΘΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» ςτθν Καλαμάτα 

Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 76 του 

Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ):  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL): διεφκυνςθ (www.uop.gr ςτθ διαδρομι:  Ανακοινϊςεισ & Ρροκθρφξεισ  Διαγωνιςμοί Ρρομθκειϊν.  

 

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ εκτιμϊμενθ δαπάνθ δθμοςιεφςεων ςτον ελλθνικό τφπο για το ςφνολο των Ρανεπιςτθμιακϊν Μονάδων, 

ανζρχεται ςτο ποςό των 2.634,38€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α..  

Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ ανατεκεί ςε περιςςότερουσ αναδόχουσ, θ δαπάνθ δθμοςιεφςεων κα 

επιμεριςτεί ποςοςτιαία ςε κάκε Ανάδοχο. 

Στθν περίπτωςθ άγονου διαγωνιςμοφ ι άγονου αποτελζςματοσ ςε Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα,  θ δαπάνθ 

δθμοςιεφςεων  κα βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι «ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ» 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ-ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ- ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV- ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ V- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI- ΕΕΕΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VII – ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΘΣ ΛΟΓΩΝ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΚΙΤΘΙΩΝ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ 

ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

2. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

3. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 

όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Τα πλιρθ ζγγραφα του διαγωνιςμοφ διατίκενται επίςθσ από τθν ιςτοςελίδα του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου (www.uop.gr  Ανακοινϊςεισ & Ρροκθρφξεισ Διαγωνιςμοί Ρρομθκειϊν). 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο μζχρι και δζκα (10) 

θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα 

ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει οριςκεί για τθν θλεκτρονικι 

υποβολι των προςφορϊν.  

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ 

ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 

για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 

παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι 

γραπτζσ διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί ερωτθμάτων των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα 

ζγγραφα και τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κα αναρτϊνται ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά και ςε 

θλεκτρονικι μορφι ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (www.uop.gr/Ανακοινϊςεισ). 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 

ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 

«Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 

προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 

τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 

κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 

μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 

Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 

αυτι τζτοια υπθρεςία. 

http://www.uop.gr/������������
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Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 

αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 

επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 

ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 

αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 

περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 

του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 

επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων (παρ. 3, 4 & 5 του άρκρου 72 

του Ν. 4412/2016) από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 

θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),   

η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 

κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  
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ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 

μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 

και  

ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Υποδείγματα εγγυθτικϊν υπάρχουν ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 

επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 

αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 

τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 

κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 

ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 

με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 

δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
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με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 

Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 

φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 

ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν προςφορά 

απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθ ςφνκεςθ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ 

τελεί υπό τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να 

απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον 

τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 4 του 

άρκρου 19 του ν. 4412/2016. 

• Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από 

κάκε ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπο τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι 

πράξθ. 

• Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ αδυναμίασ για οποιονδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ κάποιο μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ δε μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν 

ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα 

μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τουσ ίδιουσ όρουσ και τθν ίδια τιμι. Σε 

κάκε περίπτωςθ, τα υπόλοιπα μζλθ μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ. Θ αντικατάςταςθ εγκρίνεται 

με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν. Αντικατάςταςθ 

που διενεργείται χωρίσ τθν παραπάνω προχπόκεςθ ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ από 

τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ ι τθν ζκπτωςι του ςε περίπτωςθ που του ζχουν ανατεκεί οι υπθρεςίεσ. 

Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα φυςικά πρόςωπα ςτο διαγωνιςμό, δεν 

μπορεί επί ποινι αποκλειςμοφ να μετζχει ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 

ανζρχεται ςτο φψοσ 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, ςτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για 

όλεσ τισ ΟΜΑΔΕΣ ανζρχεται ςτο ποςό των 24.120,00 € (είκοςι τεςςάρων χιλιάδων εκατόν είκοςι ευρϊ). 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για μια ι περιςςότερεσ ΟΜΑΔΕΣ το φψοσ τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ/των προςφερόμενθσ/ων 

Ομάδασ/ων ςφμφωνα με το παρακάτω πίνακα: 
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ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 
ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

1 ΟΜΑΔΑ 1 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΡΟΛΘΣ 4.560,00 € 

2 ΟΜΑΔΑ 2 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7.864,00 € 

3 ΟΜΑΔΑ 3 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΘΟΥ 1.360,00 € 

4 ΟΜΑΔΑ 4 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΡΛΙΟΥ 1.920,00 € 

5 ΟΜΑΔΑ 5 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΤΑΣ 5.032,00 € 

6 ΟΜΑΔΑ 6 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΣΡΑΤΘΣ 3.384,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΟΥ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 24.120,00 € 

 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για λιγότερεσ ομάδεσ, θ εγγυθτικι επιςτολι κα ςυνοδεφεται από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599 ςτθν οποία κα δθλϊνονται θ/οι ομάδα/εσ για τισ οποίεσ κατακζτει 

προςφορά ο οικονομικόσ φορζασ. 

Θ εν λόγω επιςτολι κα ςυνταχκεί με βάςθ τα οριηόμενα τθσ παρ 4 του άρκρου 72 του ν 4412/2016, τθσ 

παραγράφου 2.1.5 τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ IV τθσ Διακιρυξθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ Ανακζτουςα 

Αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 

τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ φορζασ, ζχει τθν δυνατότθτα να κατακζςει μία εγγυθτικι επιςτολι για το 

ςφνολο των Ομάδων που ςυμμετζχει. 

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

εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 

προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ 

Ρροςταςίασ, ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και   

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο,  

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf 

και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν αρμόδια Υπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι 

(πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
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2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 

εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, δ) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ε) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ 

προςφορά του απορριφκεί, ςτ) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, 

περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα 

ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 

αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και 

εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ 

πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 

φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 

ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

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

λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42) και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 

(εγκλθματικι οργάνωςθ). 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ 

φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία 

υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – 

μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 

με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 

216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
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(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 

(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 

των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 

των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 

ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 

(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 

διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 

του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 

άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 

ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό  (άρκρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016).  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 

εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 

του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 

τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 

των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 

φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 

και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
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ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 

φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 

των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/ και φφλαξθσ ωσ ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα νοοφνται, ιδίωσ, οι λόγοι που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 

3863/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 22 του ν.4144/2013 άρκρο 22. 

(ι) Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποκλείςει από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποψιφιεσ εταιρείεσ 

παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ λόγω διάπραξθσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ 

παραπτϊματοσ. Ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίωσ: α) Θ επιβολι ςε βάροσ τθσ 

υποψιφιασ εταιρείασ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ τθσ προςφοράσ, τουλάχιςτον δφο (2) πράξεων επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςυνολικοφ φψουσ τουλάχιςτον δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ, 

για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, κακεμιά από τισ οποίεσ χαρακτθρίηεται ωσ «υψθλισ» ι «πολφ 

υψθλισ» ςοβαρότθτασ κατ’ εφαρμογι τθσ υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ι οποιαςδιποτε διάταξθσ ρυκμίςει 

μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάςεων «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, β) θ κιρυξθ ωσ 
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ζκπτωτθσ τθσ υποψιφιασ εταιρείασ κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ, μζςα ςε χρονικό 

διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, γ) θ 

επιβολι τθσ κφρωςθσ τθσ προςωρινισ διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ 

ι τμιματοσ ι τμθμάτων τθσ επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 1Β του άρκρου 24 του 

ν. 3996/2011, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 2.2.3.3, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.4 Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν τισ 

ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο 

μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ 

αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα 

δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investment 

firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ 

κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ 

αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των 

δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ 

χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α. 

2.2.3.5 Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 

παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.6 Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 

που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 

αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 

το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
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ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8 Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι 

«Υπθρεςίεσ Κακαριςμοφ κτιρίων» και να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο κατά τθν θμζρα 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 

ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 

ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 

τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 

μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 

ανάκεςθ υπθρεςία.  

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ: 
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Απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ 

χριςεισ, ιτοι 2018, 2019, 2020 ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ-Σφμβαςθσ , ίςο ι μεγαλφτερο 

του 50% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Ομάδασ/ων, ακροιςτικά, για τθν/τισ οποία/εσ 

ςυμμετζχει/ουν ςτο διαγωνιςμό, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα ι 

ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο 

εργαςιϊν(άρκρο 75 παρ.3 Ν.4412/2016).   

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα   

Ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει (ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ) να ζχει επιτυχϊσ υλοποιιςει και 

ολοκλθρϊςει, αντίςτοιχα ζργα ακροιςτικά (ςε φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ςτα τελευταία τρία (3) 

χρόνια, ςφμφωνα με το προκθρυςςόμενο, τα οποία κα πρζπει να καλφπτουν φψοσ ίςου ι ανϊτερου του 

50% του αντικείμενο τθσ ΟΜΑΔΑΣ ι ΟΜΑΔΩΝ (ακροιςτικά) για τθν /ισ οποία/εσ είναι υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και 

να διακζτουν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

i. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα ςφμφωνα με το Διεκνζσ πρότυπο  

ISO 9001 για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ  

ii. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα ςφμφωνα με το Διεκνζσ πρότυπο  

ISO 14001 για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

iii. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα ςφμφωνα με το Διεκνζσ πρότυπο  

ISO 45001 για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν εργαςία  

iv. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα ςφμφωνα με το Διεκνζσ πρότυπο  

ISO 27001 για τθν αςφάλεια διαχείριςθσ πλθροφοριϊν 

v. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κοινωνικισ 

Ευκφνθσ ISO 26000 ι ιςοδφναμο και αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν 

αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των εργαςιϊν κακαριότθτασ. 

vi. Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα περί Επιχειρθςιακισ Συνζχειασ ςφμφωνα με 

το διεκνζσ πρότυπο ISO 22301 ι ιςοδφναμο και αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με 

εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των εργαςιϊν κακαριότθτασ. 

Τα πιςτοποιθτικά 14001, 45001 & 27001 κα πρζπει να καλφπτουν τθν επάρκεια του οικονομικοφ 

φορζα ςτισ εργαςίεσ μυοκτονίασ και απεντόμωςθσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, οι εργαςίεσ 

μυοκτονίασ και απεντόμωςθσ κ’ ανατεκοφν ςε τρίτο που διακζτει τα ςχετικά πιςτοποιθτικά, με 

ευκφνθ του αναδόχου. 
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2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5 τθσ παροφςασ) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι 

ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6 ), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 

φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, 

τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 

οποίων ςτθρίηονται (άρκρο 78 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ Διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. (τελευταίο εδάφιο παρ.1 του Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 

o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 

υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 

ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ 

κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 

2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 

105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  

αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 

περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 
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Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 

τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 

εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 

οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι. 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 & 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα VI, το 

οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 

και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

Ραραρτιματοσ VΙ.  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 

υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 

και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 

ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 

απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ 

με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 

υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 

λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 

προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 

μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί 

εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 

τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο 

ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ 

όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει 

ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 

τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 

προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 

οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 

περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
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διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 

διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

Β1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 

πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 

2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 

μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 

παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι 

επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-

Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 

ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 

από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 

πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 

του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 

ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 

ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι του. 
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Ειδικότερα:  

Για τθν παράγραφο 2.2.3.2, προςκομίηονται: 

I. Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 

περίπτωςθ α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.  

II. Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Ρζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν 

ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ 

των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για τισ περιπτϊςεισ 2.2.3.2β 

αφορά : 

 Στουσ οργανιςμοφσ κφριασ αςφάλιςθσ αλλά και ςτουσ φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ. 

 Τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ που είναι αςφαλιςμζνοι 

ςε οποιαδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό. 

 Σε περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων, όςουσ είναι αςφαλιςμζνοι ωσ εργοδότεσ ι ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. 

 Σε περίπτωςθ εταιρειϊν (Νομικϊν Ρροςϊπων) τθν ίδια τθν εταιρεία (το Νομικό Ρρόςωπο) και όχι 

τα φυςικά πρόςωπα που τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν , εκτόσ εάν αυτά ζχουν εργαςιακι ςχζςθ 

με τθν εταιρεία. 

γ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.3, προςκομίηονται: 

I. για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 

οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 

του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 

ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ 

προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι 

κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 

τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα 

τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία 

να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 
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Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 

Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ 

ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν 

παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

II. Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 

οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 

αποκλειςμοφ 

III. Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.3(ι) τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 

πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι 

θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 

οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 

ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, που κακορίηονται 

κατωτζρω, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι 

ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε 

ανϊνυμθ εταιρεία (πλθν των περιπτϊςεων που αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.4 τθσ παροφςασ ανωτζρω).   

Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν 

περ. α) τθσ παραγράφου 2.2.3.4 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  

ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.4, για τθν απόδειξθ του ελζγχου 

δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι του 

προςωρινοφ αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι 

επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν 

ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν 

ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ 

ι άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι 

εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.4. 

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου: 

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι 

ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 
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- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε 

μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το 

πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του 

Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα 

ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 

ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ 

θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε 

ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ 

είναι ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 

είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 

τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των 

μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ.     

Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ 

των μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει 

ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν 

περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 

ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι 

δικαιωμάτων ψιφου, 

iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν 

τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι 

Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία 

αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει 

διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. Εναπόκειται ςτθν ανακζτουςα αρχι να 

αποδείξει τθ δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να υποβάλλει τθν προαναφερόμενθ κατάςταςθ, διαφορετικά θ μθ 

υποβολι τθσ ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ ςε βάροσ τθσ εταιρείασ.  

Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ 

τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
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Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο 

3.1.2 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία 

ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των 

παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό 

κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω 

Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 

 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ 

φορζα ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ Αρχισ με τθν οποία να πιςτοποιείται θ 

άςκθςθ του επαγγζλματόσ τουσ. Το πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να πιςτοποιεί τθν εγγραφι 

του οικονομικοφ φορζα και να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι 

εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 

των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

Επίςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI 

του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 

αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 

πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο 

και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 

εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 

ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:

 Αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν (ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν 

απαιτείται ςφμφωνα με τθν εταιρικι νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο υποψιφιοσ 
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ανάδοχοσ) ι οικονομικϊν καταςτάςεων ι ιςοηυγίων -από το όποιο/α κα αποδεικνφεται, με ειδικι 

επιςιμανςθ, θ ςυνάφεια με το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ - των τριϊν (3) τελευταίων 

κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων.  

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν ζχει δθμοςιευκεί ο ιςολογιςμόσ του προθγοφμενου ζτουσ, τότε 

προςκομίηεται ο ιςολογιςμόσ των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν αυτοφ, ιτοι 2020, 2019 & 2018.  

Σε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ και 

Εκκακαριςτικά ςθμειϊματα.  

Σε περίπτωςθ που πρόκειται για νομικό πρόςωπο που δεν τθρεί ιςολογιςμοφσ, αντίςτοιχα τα αντίγραφα 

Ε3 και Ε5 από όπου προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν του Οικονομικοφ Φορζα. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί 

για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ, ο οικονομικόσ φορζασ κα υποβάλει ανάλογα τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά για όςο χρόνο λειτουργεί. 

και

 υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με τθν οποία κα βεβαιϊνεται - με αναγραφι ανά ζτοσ του 

ςυνολικοφ φψουσ του μζςου γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που 

αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ, 

(2018, 2019 & 2020) ςυνοδευόμενθ με φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων (Ε3), - 

ότι διακζτει τουλάχιςτον το 50% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ ΟΜΑΔΑΣ που ςυμμετζχει. Εάν ο 

οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 

μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 

κατάλλθλο ζγγραφο και είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να κρίνει αν τα 

υποβαλλόμενα ςτοιχεία αποδεικνφουν τθν επάρκειά του. 

 

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

προςκομίηουν: 

Κατάλογο, ψθφιακά υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο, ςυναφϊν υπθρεςιϊν, και ςυνοπτικι 

περιγραφι των κυριότερων υπθρεςιϊν, αντίςτοιχων με τθν προκθρυςςόμενθ, τα οποία υλοποίθςαν κατά 

τθν προθγοφμενθ τριετία (3ετία) με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ και του 

αποδζκτθ, τθσ υπθρεςίασ, τυχόν εταίρων, κακϊσ και του ποςοςτοφ (%) ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε 

αυτά. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αποδεικνφονται :  

 με βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ που να ζχουν εκδοκεί από τθν αρμόδια Αρχι και όχι θ ςχετικι 

ςφμβαςθ Ανάκεςθσ. 

Ο Κατάλογοσ Υπθρεςιϊν πρζπει να ζχει τθν εξισ μορφι: 

α/ 
α 

Ραραλιπτθσ- 
Ρελάτθσ / Νομικι 

Μορφι 

Στοιχεία 
επικοινωνίασ 

με Ραραλιπτθ 
/Ρελάτθ 

Σφντομθ 
Ρεριγραφι 
Υπθρεςίασ 

ποςοςτό() 
ςυμμετοχισ ςτθν 

υπθρεςία 

Διάρκεια 
Εκτζλεςθσ 

υπθρεςίασ (από 
- ζωσ) 

Ρροχπ/μόσ Ραροφςα 
Φάςθ 
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Ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει (ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ) να ζχει επιτυχϊσ υλοποιιςει και 

ολοκλθρϊςει, αντίςτοιχα ζργα ακροιςτικά (ςε φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ςτα τελευταία τρία (3) 

χρόνια, ςφμφωνα με το προκθρυςςόμενο, τα οποία κα πρζπει να καλφπτουν τουλάχιςτον το 50% του 

αντικείμενου τθσ ΟΜΑΔΑΣ ι των ΟΜΑΔΩΝ (ακροιςτικά) για τθν /ισ οποία/εσ είναι υποψιφιοσ ανάδοχοσ. 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.7 

οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και 

να διακζτουν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

i. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο  

ISO 9001 για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ που ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ 

διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι ιςοδφναμο και αντίςτοιχο για τουσ 

διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των εργαςιϊν 

κακαριότθτασ. 

ii. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο  

ISO 14001 για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ζχει εκδοκεί από 

διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι ιςοδφναμο και 

αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο 

των εργαςιϊν κακαριότθτασ. 

iii. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο  

ISO 45001 για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν εργαςία που ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι ιςοδφναμο και αντίςτοιχο για 

τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των εργαςιϊν 

κακαριότθτασ. 

iv. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο  

ISO 27001 για τθν αςφάλεια διαχείριςθσ πλθροφοριϊν, και κα δεςμεφεται ότι το απαςχολοφμενο 

ςτθν κακαριότθτα των γραφείων και των κοινόχρθςτων χϊρων των ορόφων, κτλ, των κτθρίων 

προςωπικό κα διακζτει λευκό ποινικό μθτρϊο και κα απαρτίηεται από άτομα εμπιςτοςφνθσ, λόγω 

τθσ ευαιςκθςίασ των ανωτζρω χϊρων (απαιτείται προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων) 

v. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κοινωνικισ 

Ευκφνθσ ISO 26000 ι ιςοδφναμο και αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν 

αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των εργαςιϊν κακαριότθτασ. 

vi. Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα περί Επιχειρθςιακισ Συνζχειασ ςφμφωνα με 

το διεκνζσ πρότυπο ISO 22301 ι ιςοδφναμο και αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με 

εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των εργαςιϊν κακαριότθτασ. 
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Τα πιςτοποιθτικά 14001, 45001 & 27001 κα πρζπει να καλφπτουν τθν επάρκεια του οικονομικοφ φορζα 

ςτισ εργαςίεσ μυοκτονίασ και απεντόμωςθσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, οι εργαςίεσ μυοκτονίασ και 

απεντόμωςθσ κ’ ανατεκοφν ςε τρίτο που διακζτει τα ςχετικά πιςτοποιθτικά, με ευκφνθ του αναδόχου. 

 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 

τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 

τθσ ςτο ΓΕΜΘ3,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ4, το οποίο πρζπει να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.   

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 

οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 

από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

                                                           
3
      Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά : 

α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και 
οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και 
ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό 
L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα 
τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα 
και νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 

4
  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ 

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

εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 

πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 

χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 

ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 

αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 

όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 

προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 

τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. I και ii τθσ περ. β. 
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Β.8. Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ Υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι και /Φφλαξθσ: 

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να αποδείξουν ότι δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 περ. κ του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. Ρροσ απόδειξθ τοφτου και κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των περιπτϊςεων β και δ τθσ παρ. 

2 του άρκρου 60 του ν.3863/2010:  

α) θ Ανακζτουςα Αρχι, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, υποβάλλει 

γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των υποψιφιων εργολάβων. Το πιςτοποιθτικό 

αποςτζλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ. Σε 

περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να προχωριςει ςτθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ 

Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ι/και Φφλαξθσ» οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ 

προςκομίηουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ 

εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ. 

 

Β.9. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Επιπλζον οφείλουν να κατακζςουν:  

1. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ 

ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ:  

- ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και  

- ςτο Διαγωνιςμό  

2. Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου:  

- να αναλαμβάνουν τθ δζςμευςθ ότι αν κατακυρωκεί ςε αυτοφσ ο διαγωνιςμόσ κα ςυςτιςουν Ζνωςθ/ 

Κοινοπραξία,  

- να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το μζροσ των υπό ανάκεςθ 

υπθρεςιϊν (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ 

ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ,  

- να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ 

Κοινοπραξίασ (leader),  

- να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
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- να ορίηεται (κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 

Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. (άρκρο 96 παρ.7 του Ν.4412/2016). 

 

Β.10. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό) των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό 

αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ 

του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει 

του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 

ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 

τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 

διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 

να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 

τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 

ςφμβαςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 

κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 

με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ 

ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

 

Β.11. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 

υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 

Β.12. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  
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 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ τουσ. 

 

Επιςιμανςθ ςχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 

αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα 

των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ 

υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 

Σθμειωτζων ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. 

πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ Κ.Ο.Κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ 

υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 

 Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια Αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 

Δικθγόρων (Ν. 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 

απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 

απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ 

ςυμφωνίεσ 

 Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα 

οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 

Κϊδικα Δικθγόρων (Ν. 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων 

ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 

του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 

 Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 

δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.  

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ανά ομάδα Ρανεπιςτθμιακισ Μονάδασ. 
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Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ – τιμισ αξιολογοφνται μόνον οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί ωσ τεχνικά αποδεκτζσ και 

ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ.  

Θ επάρκεια κάκε διαγωνιηόμενου, ωσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι 

ςτθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

Οι προςφορζσ βακμολογοφνται βάςει των κριτθρίων των ομάδων. Θ αντίςτοιχθ βακμολογία κάκε 

κριτθρίου προκφπτει ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και κα πρζπει 

να είναι αιτιολογθμζνθ, αναλογικι τθσ κάλυψθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςυγκριτικι μεταξφ των 

ςτοιχείων των διαγωνιηόμενων.  

Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον διαγωνιηόμενο, του οποίου θ προςφορά κρίκθκε ωσ θ πλζον 

ςυμφζρουςα,  με βάςθ τα παραπάνω κριτιρια και εντόσ των όρων  των  τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 

προκιρυξθσ. 

Θ διαδικαςία τθσ οικονομοτεχνικισ αξιολόγθςθσ είναι θ παρακάτω:  

Τα προαναφερόμενα ςτοιχεία αξιολόγθςθσ, εκτόσ από τθν τιμι, κατατάςςονται ςε δφο ομάδεσ: 

Α. Ομάδα Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν  Ροιότθτασ και Απόδοςθσ, όπου περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία:  

1. Αποδεδειγμζνθ ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ για τθν επιτυχι-ποιοτικι εκτζλεςθ των 

δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν κακαριότθτασ από προχπθρεςία ιδίου μεγζκουσ . 

2. Απαςχολοφμενο προςωπικό & ϊρεσ εργαςίασ του προςωπικοφ ανά θμζρα για τθν εκτζλεςθ του 

ζργου. 

Β. Ομάδα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Κάλυψθσ, όπου περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία:  

1. Ρλικοσ διακζςιμου προςωπικοφ απαςχολοφμενου ςτθν επιχείρθςθ.  

2. Ο διατικζμενοσ τεχνικόσ εξοπλιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ και θ ποιότθτα των υλικϊν κακαριότθτασ που 

κα χρθςιμοποιθκοφν. 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ για κάκε ομάδα αντίςτοιχα ορίηεται ςτον ακόλουκο Ρίνακα. 

Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία των ομάδων βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ.  

Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που 

καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι όροι. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν 

υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ ζςτω και ςε ζνα κριτιριο, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το 

άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Θ τελικι 

βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.  

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
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Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 

εκτόσ από τθ βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 

άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1 χ Κ1 + ς2 χ Κ2 +……+ςν χ Κν 

U = ςυνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

ς1, ς2,ς3,…= ςυντελεςτισ κριτθρίων 

κ1, κ2, κ3,…= βακμολογία κριτθρίων (Α1, Α2, Β1, Β2 )  

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 

από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 

τθσ προςφερκείςασ τιμισ  προσ τθ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία 

το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

Λ = 
Ρροςφερκείςα τιμι 

Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

 

Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον ςυμμετζχοντα που ζχει κάνει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ.  

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται με βάςθ τον ακόλουκο πίνακα: 
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Ομάδα Στοιχεία Αξιολόγθςθσ 
Συντελεςτισ 
βαρφτθτασ 
ςτοιχείων 

Συντελεςτισ 
βαρφτθτασ 

ομάδασ 

Α 

Ομάδα Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, Ροιότθτασ και 
Απόδοςθσ 

1. Αποδεδειγμζνθ ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ για τθν 
επιτυχι-ποιοτικι εκτζλεςθ των δθμοπρατοφμενων 
εργαςιϊν κακαριότθτασ από προχπθρεςία ιδίου 
μεγζκουσ. 

 

2. Απαςχολοφμενο προςωπικό & ϊρεσ εργαςίασ του 
προςωπικοφ ανά θμζρα για τθν εκτζλεςθ του 
ζργου . 

 

 

 

30% 

 

 

 

40% 

 

 

70% 

 

Β 

Ομάδα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Κάλυψθσ 

 

1. Ρλικοσ διακζςιμου προςωπικοφ 
απαςχολοφμενου ςτθν επιχείρθςθ/επαγγελματικι 
ικανότθτα.  

 

2. Ο διατικζμενοσ τεχνικόσ εξοπλιςμόσ τθσ 
επιχείρθςθσ και θ ποιότθτα των υλικϊν 
κακαριότθτασ που κα χρθςιμοποιθκοφν.  

 

 

 

 

15%  

 

 

15%  

 

30% 

 ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β   100% 

 

Στοιχεία απόδειξθσ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ 

Τα ςτοιχεία απόδειξθσ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ προςκομίηονται ςε υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Στοιχεία 

απόδειξθσ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ», εντόσ του φακζλου «Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-Τεχνικι 

προςφορά». 

Α1. Για τθν απόδειξθ του κριτθρίου λαμβάνονται υπόψθ και απαιτείται να προςκομιςκεί κατάλογοσ, 

ψθφιακά υπογεγραμμζνοσ από τον νόμιμο εκπρόςωπο, ςυναφϊν υπθρεςιϊν και ςυνοπτικι περιγραφι 

των κυριότερων υπθρεςιϊν, αντίςτοιχων με τθν προκθρυςςόμενθ, τα οποία υλοποίθςαν κατά τθν 

προθγοφμενθ τριετία (2020, 2019, 2018) με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ 

και του αποδζκτθ, τθσ υπθρεςίασ, τυχόν εταίρων, κακϊσ και του ποςοςτοφ (%) ςυμμετοχισ του 

υποψθφίου ςε αυτά. 

Ο Κατάλογοσ Υπθρεςιϊν κα ζχει τθν εξισ μορφι: 

α/ α Ανακζτουςα 
αρχι/ ιδιωτικόσ 

φορζασ 

Στοιχεία 
επικοινωνίασ με 

ανακζτουςα αρχι/ 
ιδιωτικό φορζα 

Σφντομθ 
Ρεριγραφι 
Υπθρεςίασ 

ποςοςτό(%) 
ςυμμετοχισ 

ςτθν 
υπθρεςία 

Διάρκεια 
Εκτζλεςθσ 
υπθρεςίασ  
(από - ζωσ) 

Αξία 
ςφμβαςθσ 

Ραροφςα 
Φάςθ 

        

 

Ο πίνακασ αυτόσ ςυνοδεφεται, εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, από ςυμβάςεισ και 

πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ αυτϊν που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι, ςτα οποία 
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περιγράφεται θ παρεχόμενθ υπθρεςία και κα αναφζρεται ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ και κα βεβαιϊνεται 

ότι αυτι εκτελζςτθκε ζντεχνα και εντόσ των εγκεκριμζνων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδζκτθσ 

είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με αντίςτοιχθ διλωςθ του αποδζκτθ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ των 

παραπάνω, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναφζρεται ο λόγοσ 

για τον οποίο δεν κατζςτθ εφικτι θ προςκόμιςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και θ οποία κα 

ςυνοδεφεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόςον υφίςταται, τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Α2. Λαμβάνεται υπόψθ το πλικοσ των εργαηομζνων και οι ϊρεσ εργαςίασ για τθν εκτζλεςθ του ζργου, 

ανά ομάδα και ανά κτιριο. Για τθν απόδειξθ του κριτθρίου λαμβάνονται υπόψθ και απαιτείται οι 

οικονομικοί φορείσ κα κατακζςουν πρόγραμμα κακαριότθτασ για κάκε ομάδα χωριςτά, που κα 

περιλαμβάνει τουλάχιςτον: 

 Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολοφνται 

 Τισ ϊρεσ εργαςίασ του προςωπικοφ ανά θμζρα 

 περιγραφι τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κακαριςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παροφςα 

Κακορίηεται ελάχιςτθ απαίτθςθ ωρϊν εργαςίασ ανά θμζρα, επί ποινι αποκλειςμοφ, όπωσ παρακάτω: 

α/α Ομάδα Ϊρεσ εργαςίασ/θμζρα 

1 Ομάδα 1 - Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα Τρίπολθσ 28 

2 Ομάδα 2 - Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα Καλαμάτασ 40 

3 Ομάδα 3- Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα Κορίνκου 8 

4 Ομάδα 4 - Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα Ναυπλίου 10 

5 Ομάδα 5 - Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα Ράτρασ 28 

6 Ομάδα 6 - Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα Σπάρτθσ 20 

 

Β1. Για τθν απόδειξθ του κριτθρίου λαμβάνονται υπόψθ και απαιτείται να προςκομιςκοφν ακροιςτικά: 

 Αποδεικτικό κατάκεςθσ ΑΡΔ τελευταίου τριμινου 

 Αντίςτοιχα γραμμάτια καταβολισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν  

 Τελευταία κατάςταςθ απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά ειδικότθτα από το ςφςτθμα ΕΓΑΝΘ 

 Ρροςκόμιςθ ςτοιχείων που δίδουν γενικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δομι, τθν 

τεχνικι υποδομι, το απαςχολοφμενο προςωπικό, τθν μζκοδο επόπτευςθσ των εργαςιϊν 

κακαριςμοφ και εξαςφάλιςθσ τθσ ςυνεχοφσ διατιρθςθσ του απαιτοφμενου επιπζδου κακαριςμοφ 

και ανταπόκριςθσ ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ. Επίςθσ, των μζςων ποιοτικοφ ελζγχου των παρεχόμενων 

από αυτόν υπθρεςιϊν, κακϊσ και κάκε επιπλζον ςτοιχείο που κεμελιϊνει τθν κάλυψθ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και τισ τεχνικζσ και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ και που ο ανάδοχοσ πιςτεφει ότι 

μπορεί να τεκμθριϊςει καλφτερα το εν λόγω κομμάτι τθσ τεχνικισ προςφοράσ του. 

 Μεκοδολογία ελζγχου και επίςπευςθσ των υπθρεςιϊν και του προςωπικοφ για τθν πλιρθ τιρθςθ 

των όρων τθσ παροφςθσ. 
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 Μεκοδολογία κακαριςμοφ των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν χϊρων τθσ παροφςθσ. 

 Καταγραφι των μζςων ατομικισ προςταςίασ του προςωπικοφ, για τθν αποφυγι κινδφνων και 

βλαβϊν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ κακαριςμοφ.  

Β2. Για τθν απόδειξθ του κριτθρίου λαμβάνονται υπόψθ και απαιτείται να προςκομιςκεί υπεφκυνθ 

διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία γίνεται περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ  που απαιτείται 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου όπωσ περιγράφεται ςτα παραρτιματα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 

των υλικϊν κακαριότθτασ που κα χρθςιμοποιθκοφν. Ειδικότερα:  

α) Ρλιρθ περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των μθχανθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν για 

τθν ποιοτικι παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ,  

β) προςδιοριςμόσ του εξοπλιςμοφ με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ - τρόποσ λειτουργίασ τουσ,  

γ) εγγφθςθ για τθν καλι λειτουργία αυτοφ κακϊσ & ότι το προςωπικό γνωρίηει να τον χειρίηεται και 

ζχει εκπαιδευτεί για το λόγο αυτό, κακϊσ και τα προςτατευτικά μζρα αςφαλείασ προςωπικοφ που 

λαμβάνονται,  

δ) ότι τα μθχανιματα και ο εξοπλιςμόσ που περιγράφεται κα προςκομιςτοφν κατά τθν θμζρα ζναρξθσ 

ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ,  

ε) Ρεριγραφι των προϊόντων κακαριςμοφ και απολφμανςθσ,  τα οποία ζχει ςκοπό να χρθςιμοποιιςει 

και τα οποία δεςμεφεται να παράςχει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Για τα απορρυπαντικά, 

κακαριςτικά, απολυμαντικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτον κακαριςμό, κα πρζπει να υπάρχουν 

αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά.  

H κατακφρωςθ κα πραγματοποιθκεί ανά ΟΜΑΔΑ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, για όλεσ τισ 

περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά ΟΜΑΔΑ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ, αντιπροςφορζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 

είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Κοινοπραξίασ δεν 

μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ κατά το χρόνο 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα 

Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ωσ ζχει και να παράγει όλα τα 

ζννομα αποτελζςματά τθσ με τθν ίδια τιμι και όρουσ. Θ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων 
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από τα εναπομείναντα Μζλθ κα εξεταςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. 

Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα Μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ 

όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΘ με προςόντα αντίςτοιχα του 

Μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΘΣ ωςτόςο, πρζπει να 

εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. (Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016) 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Ηλεκτρονική Διαδικαςία 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι 

Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 

και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με αρ. 

……(Β’ …./….) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 

«υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 

από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 

πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 

2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, 

ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ 

Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 10 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 

αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:   
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(α) ζναν (υπό)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπό)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 

τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 

4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 

τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 

θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 

προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 

λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 

τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 

(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 

υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 

(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 

ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 

Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 

ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 

φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 

ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 275 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 

φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

                                                           
5
    Βλ.ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που 

κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 
52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ 
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γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),  

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 

θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 

περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 

όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 

καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 

ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 

θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 

άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/19996,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 

και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 

υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 

κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 

υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 

που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 

ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 

Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 

πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 

Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 

επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, 

                                                                                                                                                                                                 
γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι 
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ 
διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

6
   Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
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απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 

εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 

των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 

ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 

τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 

από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 

περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ 

άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται 

με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 

ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 

θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 

προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 

υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 

Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 

αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 

αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 

οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 

(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 

ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

Τα ςτοιχεία ςε ζντυπθ μορφι κα κατατεκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου 

ςτθν Ράτρα, ςτθν διεφκυνςθ Μ. Αλεξάνδρου 1, ςτο τμιμα προμθκειϊν (πρϊθν Τ.Ε.Ι. Δυτικισ Ελλάδασ).  

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 

οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 

ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

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

περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 

79 του ν. 4412/2016. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, 

ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα VΙ).  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 

προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 

ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 

αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 

διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 

ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και 

ςτθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ςε περίπτωςθ ανάλθψθσ των υπθρεςιϊν:  

κα προςκομίςει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ:  

• Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων κατ' ελάχιςτο ποςοφ φψουσ ςε ευρϊ με το 

ποςό τθσ κατακφρωςθσ κάκε Τμιματοσ-OMAΔΑΣ, το οποίο και δεςμεφεται να διατθριςει ςε ιςχφ κακ' όλθ 

τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

• Κατάλογο με το προςωπικό κακαριότθτασ που πρόκειται να απαςχολθκεί ςτο ζργο  

• Κατάςταςθ των απαςχολουμζνων κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ (δεν απαιτείται επικφρωςθ 

τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ ςε περίπτωςθ επίςθμθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ ςτθν αρμόδια κρατικι 

υπθρεςία). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά του υποψιφιου Οικονομικοφ Φορζα, υποβάλλεται θλεκτρονικά (μζςω ΕΣΘΔΘΣ), κα 

πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι 

με το ΡΑΑΤΘΜΑ Ι (ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΜΕΟΣ Αϋ) & 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 

προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 

αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ. 

Ειδικότερα, τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. 2.3 Κριτιριο ανάκεςθσ και ςυγκεκριμζνα τα ςτοιχεία απόδειξθσ 

των κριτθρίων αιτιολόγθςθσ. 

Επιπλζον υποβάλλεται ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του 

Ν.1599/1986 (Αϋ75), ςτθν οποία δθλϊνει τθν πλιρθ αποδοχι και ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 

I και II τθσ παροφςασ. 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά των υποψθφίων πρζπει να είναι ςφμφωνθ και να ακολουκεί τθ λογικι του  

ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ I και II τθσ παροφςασ ςτο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφζσ τθσ 

κακαριότθτασ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ (εςωτερικϊν και 

εξωτερικϊν χϊρων) του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. 

Πλοι οι όροι των τεχνικϊν απαιτιςεων που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ είναι απαράβατοι και 

ουςιϊδεισ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ οιονδιποτε αυτϊν ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ 

προςφοράσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ III τθσ Διακιρυξθσ και 

υποβάλλεται θλεκτρονικά (μζςω ΕΣΘΔΘΣ), επί ποινι απορρίψεωσ, ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΡΟΣΦΟΑ». 

Ο (υπό)φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει -με ποινι αποκλειςμοφ- να περιζχει 

ςυμπλθρωμζνουσ τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ραράρτθμα III), οι οποίοι ςυντάχκθκαν με τα 

απαιτοφμενα ςτοιχεία του άρκρου 68 του Ν.3863/2010 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 22 του 

Ν.4144/2013, και εξειδικεφουν τα εξισ:  

α) τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο,  

β) τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ,  

γ) τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι,  
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δ) το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 

εργαηομζνων,  

ε) το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά,  

ςτ) τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, 

Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ, 

ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται από τον οικονομικό φορζα, χωριςτά για κάκε ΟΜΑΔΑ κακϊσ και για κάκε 

κτιριο τθσ ομάδασ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλει προςφορά για μια ι για περιςςότερεσ ι για όλεσ τισ ΟΜΑΔΕΣ.  

Απορρίπτονται προςφορζσ που αναφζρονται ςε μζροσ τθσ/ων ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ. 

H κατακφρωςθ κα πραγματοποιθκεί ανά ΟΜΑΔΑ. 

Στθν προςφορά τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ, πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ 

παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλωςίμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ 

Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά 

αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

Στον παρόντα διαγωνιςμό θ Ανακζτουςα Αρχι, ωσ εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των 

υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ορίηει τουλάχιςτον το 3% (τρία τοισ εκατό), και ο υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ - επί ποινι απορρίψεωσ - δεν μπορεί να ςυνυπολογίςει ποςοςτό μικρότερο αυτοφ. 

Το ποςοςτό αυτό υπολογίηεται επί του ακροίςματοσ των: 

 Φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 

εργαηομζνων 

 Φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (εργοδότθ & εργαηομζνων) με βάςθ τα προχπολογιςκζντα 

ποςά 

 Κόςτοσ Αναλωςίμων  ι λοιπϊν δαπανϊν 

 Εργολαβικό κζρδοσ 

Στθν οικονομικι του προςφορά ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό, κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τα 

παρακάτω χρονικά διαςτιματα, κατά τα οποία κα χρθςιμοποιιςει μειωμζνο προςωπικό. 

Κατά τθ κερινι περίοδο, από τθν 15θ Ιουλίου ζωσ τθν 20θ Αυγοφςτου κα πρζπει να διατίκεται για τθν 

κακαριότθτα των περιγραφόμενων χϊρων το 25% του απαςχολοφμενου κατά τον υπόλοιπο χρόνο 

δυναμικοφ.  

Εξαιροφνται από τον χρόνο τθσ ςφμβαςθσ: α) οι αργίεσ των Χριςτουγζννων, ιτοι από 24 Δεκεμβρίου ζωσ 2 

Ιανουαρίου και β) οι αργίεσ του Ράςχα, ιτοι από το Σάββατο του Λαηάρου ζωσ και τθν Δευτζρα του 

Ράςχα. 

Σε περίπτωςθ μείωςθσ ι αφξθςθσ των χϊρων, με ςχετικι απόφαςθ αρμοδίου οργάνου του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου κα τροποποιείται θ αρχικϊσ υπογραφείςα ςφμβαςθ ι κα υπογράφεται ςυμπλθρωματικι 

ςφμβαςθ. 
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Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να κατακζςει ετιςια τιμι για κακαριότθτα ανά τ.μ. ςε περίπτωςθ 

εφαρμογισ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

 

Τιμζσ 

Θ τιμι ςτθν οικονομικι προςφορά κα δίνεται ςε ευρϊ, κα αναφζρεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. 

Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο δεκαδικά ψθφία, εφόςον χρθςιμοποιείται ςε 

ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω 

εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 

πζντε. 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 

προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπό)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 

προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 

που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙV τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ) ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ αμοιβι υπόκειται ςε κρατιςεισ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Αρ.375 παρ.7) μετά του αναλογοφντοσ χαρτοςιμου και του επ’ αυτοφ ΟΓΑ χαρτοςιμου, 0,02% υπζρ τθσ 

Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν (Ν.4412/2016 Αρ.36 παρ.6), 0,07% υπζρ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων μετά του αναλογοφντοσ χαρτοςιμου και του επ’ αυτοφ ΟΓΑ 

χαρτοςιμου, οι οποίεσ υπολογίηονται ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ προ Φ.Ρ.Α. τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και 

βαρφνουν τον Ανάδοχο κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ κράτθςθ τυχόν κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ 

υπογραφείςασ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο. 

Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8% 

βάςει του άρκρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ167) 

Διευκρινίηεται ότι, ςτθν τιμι, ςτο ποςό των νόμιμων κρατιςεων υπζρ τρίτων, δεν κα ςυμπεριλθφκεί θ 

παρακράτθςθ προκαταβολισ φόρου ειςοδιματοσ.  

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα. 

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

εκτόσ εάν προκφπτει από αλλαγι τθσ νομοκεςίασ (π.χ. αφξθςθ ι μείωςθ μιςκϊν, αφξθςθ ι μείωςθ 

Φ.Ρ.Α.). 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 

ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 

όπωσ κακορίςτθκε και τεκμθριϊκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο άρκρο 1.3 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
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2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 

μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του, ιτοι ζωσ 10-09-2022. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο 

ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 

ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 

το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 

υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα 

ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 

προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. 

(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ, 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε)θ οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 2.2.5 & 2.2.6, 

ςτ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ ανά 

ΟΜΑΔΑ. 

Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά 

μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 

ενϊςεων, η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ. 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ι) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 

το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 

ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

ια) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  

υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ιβ) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ιγ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 

ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιδ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 

ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιε) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 

ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 

ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 

φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 

τθν 09-09-2021, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 11:00π.μ. 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα 

μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

  Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 

ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 

είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 

μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 

τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 

προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 

δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 

παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
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τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 

πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 

οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 

3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 

και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των 

οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα 

με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και 

τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 

προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 

των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.  

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 

επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  

ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 

4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και 

κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 

διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 

3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 

οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που 

δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 

αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, 

με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι 

απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.   

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
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του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 

προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 

τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 

μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ 

βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ ανακζτουςα αρχι 

επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 

προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 

οικονομικϊν φορζων. 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό 

κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ 

ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα 

ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. 

Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και 

ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 

διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 

ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και τον καλεί να 

υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 

δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
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ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 

για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 

αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 

εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 

μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 

ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 

προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 

ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 

ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 

αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 

δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 

υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 

προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 

ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 

παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 

διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 

αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  
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ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 

ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 

μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 

2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 

τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 

μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 

κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 

όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 

τθσ διαδικαςίασ.  

Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να 

προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά 

ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  ποςοςτό 20%  ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 

80%  ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του 

κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ 

απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε 

ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
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οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 

οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 

τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων 

και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 

αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 

οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 

χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 

επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 

ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 

οριςτικά,  

β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 

με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 

324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και  

δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 

πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 

4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 

ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 

άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 

από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 

θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο. 

 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 

του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ 

κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Ρριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν 

Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 

ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005». 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 

υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 

διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 

καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 

επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 

βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 

ΑΚ. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 

ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 

προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 

δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
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Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 

προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 

επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 

περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 

περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 

«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 

Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 

προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 

οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 

παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 

προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 

προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 

θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 

επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  

μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 

αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 

διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 

προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 

φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 

Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
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ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 

πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 

ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 

θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 

ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 

τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 

πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 

18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 

αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 

ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 

ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ 

ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 

ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 

αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 

από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 

αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 

άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 

Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 

ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 

διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 

αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 

τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 

ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 

1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 

νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 

ν. 4782/2021 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  
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Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 

αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 

του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 

προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 

θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 

(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 

αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 

υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 

δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 

αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 

και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 

τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 

κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 

ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, ι του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και θ οποία 

κατατίκεται μζχρι και τθν  υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να 

γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του 

ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον 

τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ.   

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 

αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων 

γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

Αν οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετζσ και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι 

εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί 

ςτθν αξία του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ 

απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 

αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων 

και του εκπρόκεςμου.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ πρζπει να είναι δφο (2) μινεσ μεγαλφτεροσ μετά τθ λιξθ 

τθσ ςφμβαςθσ.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν και 

ιςχφουν μζχρι ςιμερα, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
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4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Στθ ςφμβαςθ που ςυνάπτει θ εκάςτοτε ανακζτουςα αρχι με τουσ εργολάβουσ περιλαμβάνονται τα 

ςτοιχεία αϋ ζωσ ςτ’ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του άρκρου 68 του ν.3863/2010, κακϊσ και ειδικόσ όροσ για 

τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ 

και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. Πταν δεν αναγράφονται τα 

ανωτζρω ςτοιχεία και όροι, θ ςφμβαςθ είναι άκυρθ και απορρίπτεται θ δαπάνθ πλθρωμισ.» 

Εργολάβοσ που ανακζτει τθν εκτζλεςθ του ζργου ι μζροσ του ζργου ςε υπεργολάβο, υποχρεοφται άμεςα 

να ενθμερϊνει εγγράφωσ τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν. Ο εργολάβοσ και ο υπεργολάβοσ ευκφνονται 

αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον, ζναντι των εργαηομζνων για τθν καταβολι των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν 

και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

Πταν οι υπθρεςίεσ ι οι επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου του αποδζκτθ των 

υπθρεςιϊν διαπιςτϊνουν παραβάςεισ των όρων του παρόντοσ άρκρου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του 

ζργου, θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται από τθν ανακζτουςα αρχι. Πταν οι παραβάςεισ διαπιςτϊνονται κατά 

τθν παραλαβι του ζργου, τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ δεν ικανοποιοφνται 

καταβάλλονται, όμωσ, από τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν οι αποδοχζσ ςτουσ εργαηομζνουσ και 

αποδίδονται οι αςφαλιςτικζσ τουσ ειςφορζσ. 

Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να εφοδιάηει τουσ εργαηόμενουσ με αντίγραφο τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ ι 

απόςπαςμα αυτισ όταν απαςχολοφνται εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ. 

Γενικά ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του άρκρου 68 του ν.3863/2010 (Α/115), όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει. 

4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 

και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 

κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 

οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 

υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
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υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 

τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 

αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 

προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 

ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 

τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 

2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  

Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 

εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 

οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 

όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 

τθσ παροφςασ, εφόςον το (α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 

τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 

τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 

ν. 4412/2016.  
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4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. Συγκεκριμζνα :  

α. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, ςφμφωνα και με το άρκρο 4.1 τθσ παροφςασ. 

β. Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι μεταφζρει οποιοδιποτε μζροσ των εγκαταςτάςεϊν τθσ που 

περιγράφονται ςτο παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςε άλλθ διεφκυνςθ, ι μιςκϊςει ι αγοράςει 

νζα κτίρια, και γενικά ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ κρικεί αναγκαίο, θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το 

δικαίωμα μεταφοράσ των υπθρεςιϊν και του προςωπικοφ κακαριότθτασ που απαςχολείται ςτο 

αναφερόμενο ςτθ διακιρυξθ κτίριο, ςε άλλο κτίριο. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτθ διεφκυνςθ τθσ νζασ εγκατάςταςθσ που κα του υποδειχκεί, με τουσ 

ίδιουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

γ. Σε περίπτωςθ αφξθςθσ ι μείωςθσ των προσ κακαριότθτα χϊρων θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το 

δικαίωμα αφξθςθσ ι μείωςθσ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν κακϊσ και τθσ ςυμβατικισ αξίασ, 

υπολογιηόμενθσ με το γινόμενο των τροποποιοφμενων τ.μ. (αφξθςθσ ι μείωςθσ) επί τθσ προςφερκείςασ 

ετιςιασ τιμισ ανά τ.μ. και επιμεριηόμενθσ ςτουσ μινεσ που κα αφορά θ τροποποίθςθ (2.4.4).  

Γενικά, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποφαςίςει οποιαδιποτε τροποποίθςθ/ανακεϊρθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, των κανονιςτικϊν όρων τθσ και εν γζνει των προδιαγραφϊν των υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ 

εκάςτοτε προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ, εφόςον κάτι τζτοιο κρικεί απαραίτθτο προσ εξυπθρζτθςθ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται οι ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ.  

Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο επικυμθτζσ τροποποιιςεισ, 

βελτιϊςεισ ι εφλογεσ αποκλίςεισ από τθν προγραμματιςμζνθ εξζλιξθ των υπθρεςιϊν. Οι εκάςτοτε 

τροποποιιςεισ, βελτιϊςεισ ι αποκλίςεισ (από τθν προγραμματιςμζνθ εξζλιξθ που ηθτά θ ανακζτουςα 

αρχι και είναι ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ), κα υλοποιοφνται χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ και κα προβλζπεται εφλογο χρονικό διάςτθμα για τθν υλοποίθςι τουσ με δεδομζνθ 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ ςφμβαςθσ ι εφλογθ παράταςι τθσ για το ςκοπό αυτό.(παρ. 2 του άρκρου 

78 του ν. 4412/2016). 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 

4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 

τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 

επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει 
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τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον 

εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι 

τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν 

πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά 

κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 

αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 

αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 

όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται 

ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 

ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 

ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

4.6.2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του 

άρκρου 68 του ν. 3863/2010. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα, μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου και 

τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ «Βεβαίωςθσ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν» από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και 

Καλισ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν και υπό τον όρο ότι δε ςυντρζχει περίπτωςθ παραλαβισ υπθρεςιϊν με 

ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του Αναδόχου.  

Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται, με χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ που κα εκδίδεται ανά ΟΜΑΔΑ , μετά 

από κεϊρθςθ του πρϊτου χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ από τον αρμόδια Υπθρεςία του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου και κα εξοφλείται από το Ταμείο του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου με κατάκεςθ ςε 

λογαριαςμό του Αναδόχου. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν: 

1) Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν ( ανά  Ομάδα). 

2)«Βεβαίωςθσ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν» από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και Καλισ Εκτζλεςθσ 

Εργαςιϊν τθσ κάκε Ομάδασ. 

3) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

4) Βεβαίωςθ του ΙΚΑ για μθ οφειλόμενεσ ειςφορζσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

5) ΤΟ ΕΝΤΥΡΟ 4 ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ που υποβάλλεται ςτο Σ.ΕΡ.Ε, ςε περίπτωςθ που υπάρχουν 

αλλαγζσ ωσ προσ το προςωπικό, τισ αποδοχζσ κ.λπ. από τθν αρχικι κατάκεςθ του εντφπου .  

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ :  

Με τθν κατάκεςθ του πρϊτου τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει:  

 ΤΟ ΕΝΤΥΡΟ 4 ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ που υποβάλλεται ςτο Σ.ΕΡ.Ε.  

 Εξοφλθτικζσ αποδείξεισ που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των εξόδων δθμοςίευςθσ του νομαρχιακοφ 

και τοπικοφ Ελλθνικοφ Τφπου που βαρφνουν τουσ διαγωνιηόμενουσ ςφμφωνα με το άρκρο 1.6 τθσ 

παροφςασ.  

Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του 

N.4412/2016 και τθν υπ’ αρικμ.2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, κακϊσ 

και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
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Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). Επιπλζον 3% χαρτόςθμο επί του ποςοφ τθσ 

ανωτζρω κράτθςθσ και 20% ΟΓΑ επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ χαρτοςιμου. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Επιπλζον 3% χαρτόςθμο επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω 

κράτθςθσ και 20% ΟΓΑ επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ χαρτοςιμου. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ βάςει 

του άρκρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ 167). 

Ρζραν του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ο ανάδοχοσ δε κα ζχει καμία απαίτθςθ κατά του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου για δαπάνεσ, τισ οποίεσ πραγματοποίθςε κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ι εξ αφορμισ 

αυτοφ. 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό τίμθμα επαρκζσ, νόμιμο 

και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μετά από ςυνολικι ζρευνα που κα ζχει 

πραγματοποιιςει πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι 

ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων, κακϊσ και οι δαπάνεσ του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου, χωρίσ 

καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 

είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ  

Ενδεικτικά ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ εάν: 

• Δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ μζςα ςτθν προκεςμία που ζχει οριςτεί. 

• Πταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

διαπιςτϊνουν παραβάςεισ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, τθν παράνομθ απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν ι 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι. 

Επίςθσ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι για τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που αφοροφν 

τισ ανωτζρω διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Θ πράξθ επιβολισ προςτίμου ςτον εργολάβο για παραβάςεισ 

τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
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ςοβαρότθτασ για δεφτερθ φορά κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ οδθγεί υποχρεωτικά ςτθν 

καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι και ςτθν κιρυξθ του εργολάβου ζκπτωτου ςφμφωνα 

με το αρκ. 68 του Ν. 3863/2010 όπωσ ιςχφει. 

• Υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ και των 

παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 

των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 

όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 

Αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ 

παροχι εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 

επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 

επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται 

με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 

τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ 

παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.  

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν μπορεί αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο.  
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Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιεςδιποτε ηθμιζσ ι διαφυγόντα κζρδθ 

υποςτεί ο Ανάδοχοσ από τθν ζκπτωςι του ι/και τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για οποιεςδιποτε κετικζσ και αποκετικζ σ, άμεςεσ ι 

ζμμεςεσ ηθμιζσ υπζςτθ θ Ανακζτουςα Αρχι από τθ μθ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, ενϊ δεν 

απαλλάςςεται από ευκφνεσ και άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ και υποχρεϊςεισ, που απορρζουν από τθ 

Σφμβαςθ ι τον Νόμο.  

Ρεραιτζρω, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ανακζςει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά 

τθν αξιολογικι ςειρά υποψιφιο Ανάδοχο με ςυνζπεια ότι θ τυχόν επιπλζον διαφορά ωσ προσ τθν 

αμοιβι του υποκατάςτατου Αναδόχου, κα βαρφνει τον ζκπτωτο Ανάδοχο εκπίπτουςα από τθν 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου  δφναται να αξιϊςει 

επιπλζον οποιαδιποτε νόμιμθ αποηθμίωςθ.  

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 

αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 

ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 

τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 

προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 

απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 

και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 

διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  

αρμόδια τριμελι επιτροπι παραλαβισ  θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο Ρρυτανικό Συμβοφλιο για όλα τα 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ 

των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 

όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 

132 του ν. 4412/2016 και τυχόν τροποποιιςεισ του.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 

επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 

άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 

οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 

επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 

τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3 Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 

ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 

απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 

ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 

ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 

φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον 

ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ του άρκρου 1.2, ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ 

από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, με εκτιμϊμενθ θμερομθνία από 01/01/2022 ζωσ 31/12/2023 και 

δικαίωμα προαίρεςθσ για άλλουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ. 

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 

επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 

5.2.2 τθσ παροφςασ. 
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6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 και παράγραφο 11 εδάφιο δ, του άρκρου 221 του Ν. 

4412/2016.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 

επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 

απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για 

τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα 

με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 

που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων 

και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 

προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 

των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 

του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 

παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 

ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
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των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 

ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221του ν. 4412/2016.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων με ζκπτωςθ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 

υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 

ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ 

ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 

μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 

παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.(ειδικότερα άρκρο 68 παρ.5 εδ.βϋ του Ν.3863/2010 και άρκρο 

220 του Ν.4412/2016 και τροποποιιςεισ αυτοφ). 

6.5  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 

ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 

θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 

αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
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6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 

εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 

ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  

 
Ο Αντιπρφτανθσ Οικονομικϊν, Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου 

 

                                                 ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ  Ρ. ΛΕΡΟΥΑΣ  
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Αντικείμενο τθσ Διακιρυξθσ είναι θ ςφναψθ ςφμβαςθσ για τθν κακαριότθτα των κτθρίων των 

Ρανεπιςτθμιακϊν Μονάδων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, ςφμφωνα με τισ τακτικζσ ανάγκεσ του 

Ιδρφματοσ, διάρκειασ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με δικαίωμα 

προαίρεςθσ για άλλουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ. Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ, 1θ 

Ιανουαρίου 2022. 

Κατά τθ κερινι περίοδο, από τθν 15θ Ιουλίου ζωσ τθν 20θ Αυγοφςτου κα πρζπει να διατίκεται για τθν 

κακαριότθτα των περιγραφόμενων χϊρων το 25% του απαςχολοφμενου κατά τον υπόλοιπο χρόνο 

δυναμικοφ.  

Εξαιροφνται από τον χρόνο τθσ ςφμβαςθσ: α) οι αργίεσ των Χριςτουγζννων, ιτοι από 24 Δεκεμβρίου ζωσ 2 

Ιανουαρίου και β) οι αργίεσ του Ράςχα, ιτοι από το Σάββατο του Λαηάρου ζωσ και τθν Δευτζρα του 

Ράςχα. 

Στθν οικονομικι προςφορά ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να λάβει υπόψθ τα παραπάνω χρονικά 

διαςτιματα που εξαιροφνται τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται μειωμζνο 

προςωπικό. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να επαλθκεφςουν με δικι τουσ ευκφνθ τθν παρακάτω ενδεικτικι 

περιγραφι, ζκταςθ και μορφι των χϊρων και ιδιαίτερα των εξωτερικϊν χϊρων του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου ςτισ αντίςτοιχεσ πόλεισ. 
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Α1. ΧΩΟΙ ΡΟΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ 
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ: Διάρκεια είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, με 
εκτιμϊμενθ ζναρξθσ τθν 1θ Ιανουαρίου 2022 και δικαίωμα προαίρεςθσ για άλλουσ (24) είκοςι τζςςερισ 
μινεσ, με εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζναρξθσ τθν 1θ Ιανουαρίου 2024.  

 
ΟΜΑΔΑ 1 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΡΟΛΘΣ 

ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 57.000,00 € (πενιντα επτά χιλιάδεσ ευρϊ) χωρίσ ΦΡΑ, 70.680,00 € 
(εβδομιντα χιλιάδεσ εξακόςια ογδόντα ευρϊ) με ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  228.000,00 € (διακόςιεσ είκοςι οκτϊ χιλιάδεσ ευρϊ) χωρίσ 
ΦΡΑ, 282.720,00 € (διακόςιεσ ογδόντα δφο χιλιάδεσ επτακόςια είκοςι ευρϊ) με ΦΡΑ 

 

Σχολι Οικονομίασ, Διοίκθςθσ και Ρλθροφορικισ ςτθν Τρίπολθ: 
 

 Τμιμα Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν 

 
ΚΤΘΙΟ Α: Τζρμα Καραϊςκάκθ, Τρίπολθ  
Το κτιριο ςυνολικοφ εμβαδοφ 4475 m2 αποτελείται από τρεισ ορόφουσ (υπόγειο, ιςόγειο, 1οσ  
όροφοσ) που περιλαμβάνουν: 

 τθ βιβλιοκικθ,  

 αίκουςεσ διδαςκαλίασ,  

 αίκουςεσ ςυνεδριάςεων,  

 W.C.,  

 εργαςτιρια,  

 αποκικεσ,  

 χϊρουσ γραμματείασ,  

 γραφεία μελϊν Δ.Ε.Ρ., διοικθτικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ 
 

 Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν  

ΚΤΘΙΟ Β: Θζςθ Σζχι, «πρϊθν 4ο πεδίο βολισ», Τρίπολθ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΡΕΔΟΥ 
Ζχει ςυνολικι επιφάνεια 6.148,30 τ.μ. 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΤΙΙΟΥ 

Το κτίριο περιλαμβάνει: 

1. 9 Αίκουςεσ Διδαςκαλίασ (68 -98 άτομα). 

2. 4 Εργαςτιρια Ρλθροφορικισ. 

3. 1 Αίκουςα Σεμιναρίων (45 άτομα). 

4. 1 Βιβλιοκικθ. 

5. 1 Αμφικζατρο (380 άτομα) 

6. Χϊρο Κυλικείου με Κακιςτικό. 

7. 1 Γραφείο Κοςμιτορα. 

8. 3 Γραφεία Ρροζδρων Τμθμάτων. 
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9. 30 Γραφεία Επιςτθμονικοφ Ρροςωπικοφ. 

10. 5 Γραφεία Ρροςωπικοφ. 

11. 1 Γραφείο Γραμματζωσ Κοςμιτορα. 

12. 2 Γραφεία Συςκζψεων. 

13. 2 Γραφεία Γραμματείασ. 

14. Βοθκθτικοφσ Χϊρουσ ςε όλεσ τισ ςτάκμεσ του ςυγκροτιματοσ. 
 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΟΟΦΩΝ 

1. Το ιςόγειο ζχει ςυνολικό εμβαδόν 2.691,43 τ.μ. (εκ των οποίων τα 680 τ.μ. είναι 

αποκικεσ και λεβθτοςτάςιο). 

2. Ο 1οσ όροφοσ ζχει ςυνολικό εμβαδόν 1.369,58 τ.μ. 

3. Ο 2οσ όροφοσ ζχει ςυνολικό εμβαδόν 1.347,83 τ.μ. 

4. Ο 3οσ όροφοσ ζχει ςυνολικό εμβαδόν 739,46 τ.μ. 
Επιπλζον, εξωτερικοί πλακόςτρωτοι χϊροι 2.000 τ.μ. (κεντρικι είςοδοσ, και περιμετρικά 
κυλικείου και αμφικεάτρου). 

 

 Γραφεία Οικονομικϊν & Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν –Τεχνικισ Υπθρεςίασ και λοιπζσ 

υπθρεςίεσ ςτθν Τρίπολθ 
 
Τζρμα Καραϊςκάκθ-Κτίριο ΟΑΕΔ, Τρίπολθ 
-Το ιςόγειο αποτελείται από χϊρουσ ςυνολικισ επιφάνειασ 810 τ.μ., οι οποίοι κατανζμονται ωσ 
εξισ: 

1. Γραφεία : 540 τ.μ. 

2. Εργαςτιριο – αίκουςα: 390 τ.μ. 

3. Κοινόχρθςτοι χϊροι:   250 τ.μ. 

4. Σκάλεσ:  20 τ.μ. 
- Το υπόγειο αποτελείται από χϊρουσ ςυνολικισ επιφάνειασ   30 τ.μ. 
-Ο Αϋ όροφοσ αποτελείται επίςθσ από χϊρουσ ςυνολικισ επιφάνειασ 702 τ.μ., οι οποίοι 
κατανζμονται ωσ εξισ: 

1. Αίκουςεσ-γραφεία:    96 τ.μ. 

2. Αίκουςεσ-γραφεία:    144 τ.μ. 

3. Αίκουςεσ-γραφεία :    120 τ.μ. 

4. Αίκουςεσ-γραφεία :    25 τ.μ. 

5. Βοθκθτικοί χϊροι:    10 τ.μ. 

6. Κοινόχρθςτοι χϊροι:    297 τ.μ. 

7. Σκάλεσ:    10 τ.μ. 
-Ο Βϋ όροφοσ αποτελείται από χϊρουσ ςυνολικισ επιφάνειασ 702 τ.μ., οι οποίοι κατανζμονται ωσ 
εξισ:  

1. Αίκουςα -γραφεία:    96 τ.μ.  

2. Γραφεία :    289 τ.μ. 

3. Βοθκθτικοί χϊροι:    10 τ.μ. 

4. Κοινόχρθςτοι χϊροι:    297 τ.μ. 

5. Σκάλεσ:    10 τ.μ. 
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Γραφεία Κεντρικισ Διοίκθςθσ Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου-Ρρυτανεία 
           (Ερυκροφ Σταυροφ 28 & Καρυωτάκθ) 
 
Τα γραφεία αποτελοφνται από τουσ κάτωκι χϊρουσ:     
- 7 γραφεία 
- 1 αίκουςα ςυνεδριάςεων 
- 5 ιδιαίτερουσ χϊρουσ (WC) 
- 1 κουηίνα 
- 2 δωμάτια αρχείου και 
- 2 αποκικεσ 
Στουσ χϊρουσ πρζπει να προςτεκοφν και οι κοινοί χϊροι (διάδρομοι, χωλ, ςκάλεσ κ.λ.π.) 
Επίςθσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτουσ χϊρουσ προσ κακαριότθτα και ο εξωτερικόσ χϊροσ του 
κτθρίου (parking και κιποσ με πλακόςτρωτθ αυλι 
Οι προσ κακαριςμό χϊροι καλφπτουν ςυνολικι επιφάνεια 370,00 τ.μ. και ζχει περιβάλλοντα 
χϊρο εκτάςεωσ 538,40 τ.μ. 
 

 Τμιμα Νοςθλευτικισ 
(Κτιριακό Συγκρότθμα Γενικοφ Νοςοκομείου Τρίπολθσ) 
 
ΙΣΟΓΕΙΟ – ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 
Εργαςτιριο (1θ αίκουςα δεξιά): 38,5 τ.μ 
Αίκουςα διδαςκαλίασ (αριςτερά) Β: 42,35 τ.μ. 
Βιβλιοκικθ: 16,5  
Αίκουςα ςυςκζψεων (μεγάλθ): 40 τ.μ. 
W.C.: 23 τ.μ. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: 160,35 τ.μ. 
 
ΟΟΦΟΣ – ΓΑΦΕΙΑ 
 
Ρεριγραφι: Ζντεκα (11) Γραφεία, 1 κουηίνα, ζνασ αποκθκευτικόσ χϊροσ, διάδρομοσ και W.C. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ ΟΟΦΟΥ: 300 τ.μ. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 160,35 +300 = 460,35 τ.μ. 
ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ από Ιςόγειο μζχρι Βϋ ορόφου  
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ΟΜΑΔΑ 2 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  98.300,00 € (ενενιντα οκτϊ χιλιάδεσ τριακόςια ευρϊ) χωρίσ ΦΡΑ, 
121.892,00 € (εκατό είκοςι μία χιλιάδεσ οκτακόςιεσ ενενιντα δφο ευρϊ) με ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 393.200,00 € (τετρακόςιεσ ενενιντα τρεισ χιλιάδεσ διακόςια 
ευρϊ) χωρίσ ΦΡΑ, 487.568,00 € (τετρακόςιεσ ογδόντα επτά χιλιάδεσ πεντακόςια εξιντα οκτϊ ευρϊ) με 
ΦΡΑ 

 

Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν και Ρολιτιςμικϊν Σπουδϊν. 

 Τμιμα Φιλολογίασ 

 Τμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ και Διαχείριςθσ Ρολιτιςμικϊν Αγακϊν 

(Ραλαιό Στρατόπεδο, Καλαμάτα) 

Για τθ Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν και Ρολιτιςμικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου 
Ρελοποννιςου (και) ςτθν Καλαμάτα, το ςφνολο των προσ κακαριςμό χϊρων και κτθριακϊν 
εγκαταςτάςεων είναι 2.600 τ.μ. με περιβάλλοντα χϊρο 3.475 τ.μ. 
Αναλυτικι περιγραφι:  
1.Αίκουςεσ Διδαςκαλίασ: Καπετάν-Βαςίλθ 115 τ.μ., Αρνόκουρου 115 τ.μ., Μικρι 20 τ.μ., 
Σταματάκου 120 τ.μ., Γεωργοφλθ 45 τ.μ., Κουγζα 45 τ.μ. ωμαίου 45 τ.μ., Γεωργακά 45 τ.μ., 
Θζμελθ 45 τ.μ. 
2.Εργαςτιρια: Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ 45 τ.μ., Εργαςτιριο Αρχαιομετρίασ 45 τ.μ., 
Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ 45 τ.μ., Εργαςτιριο Τεχνογνωςίασ 45 τ.μ. 
3.Βιβλιοκικεσ: Βιβλιοκικθ Τ.Ι.Α.Δ.Ρ.Α. 115 τ.μ., Βιβλιοκικθ Φιλολογίασ 240 τ.μ., Βιβλιοκικθ 
Ρεριοδικϊν 20 τ.μ. 
4.Αμφικζατρο 235τ.μ. 
5.Γραφεία Κακθγθτϊν 425 τ.μ. 
6.Γραφεία Διοίκθςθσ 155 τ.μ. 
7.Λοιπζσ εγκαταςτάςεισ (φοιτθτικι λζςχθ, φοιτθτικόσ ςφλλογοσ, Γραφείο διδαςκόντων Ρ.Δ. 
407/80, Γραφείο φυλάκων-Αποκικθ, Δωμάτιο ελζγχου ςτο κτιριο του υποςτακμοφ ΔΕΘ) 475 
τ.μ. 
8.Τουαλζτεσ εμβαδοφ 155τ.μ. 
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 Αντικάλαμοσ, Καλαμάτα  

ΚΤΙΙΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ (m2) ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ  14.784 
 

ΝΕΟ ΚΤΙΙΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ & 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΩΝ ΣΕΥΡ  

9.000 
Ρεριλαμβάνονται το 

Υπόγειο*, το Ιςόγειο και 
ο 1οσ όροφοσ του κτιρίου 

ΚΤΙΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘΣ  1.972 

Ρεριλαμβάνεται και το 
υπόγειο το οποίο 

αποτελεί χϊρο κφριασ 
χριςθσ (γραφεία κλπ.) 

ΣΥΝΟΛΟ  Ι 25.756 

Αφαιρείται ποςοςτό που 
αντιςτοιχεί ςτισ 

τοιχοποιίεσ κατά 
προςζγγιςθ εκτίμθςθσ 

(12%)  

  
22.670 m2 

ΓΘΡΕΔΑ (Τζνισ, μπάςκετ, βόλεϊ) 
** 

1.800 
 

Ρεριβάλλοντασ  χϊροσ – 
πεηοδρόμια – χϊροι ςτάκμευςθσ 

5.000 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 6.800 
6.800 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
29.470 m2 

 

 

 * Ο υπόγειοσ χϊροσ είναι χϊροσ Θ/Μ εγκαταςτάςεων και θ ςυχνότθτα κακαριςμοφ μπορεί να είναι μία 
(1) φορά το χρόνο.  

** Θ ςυχνότθτα κακαριςμοφ των γθπζδων μπορεί να είναι μία (1) φορά το μινα (ι και περιςςότερο 
εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο) 
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ΟΜΑΔΑ 3 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΘΟΥ 

 

ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 17.000,00 € (δζκα επτά χιλιάδεσ ευρϊ) χωρίσ ΦΡΑ, 21.080,00 € 
(είκοςι μία χιλιάδεσ ογδόντα ευρϊ) με ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 68.000,00 € (εξιντα οκτϊ χιλιάδεσ ευρϊ) χωρίσ ΦΡΑ, 84.320,00 
€ (ογδόντα τζςςερισ χιλιάδεσ τετρακόςια είκοςι ευρϊ) με ΦΡΑ 

 

Σχολι Κοινωνικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν  

 Τμιμα Κοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ. 
ΚΤΘΙΟ Α: (α) Δαμαςκθνοφ και Κολοκοτρϊνθ και β) Δαμαςκθνοφ 34 Κόρινκοσ) 
περιλαμβάνει τουσ κάτωκι χϊρουσ :      

α/α Ρεριγραφι χϊρων 
Τμιματοσ  

Τοποκεςία Κόρινκοσ. 
 Διεφκυνςθ: 

Επιφάνεια 

1 Αίκουςεσ Διδαςκαλίασ 
Δαμαςκθνοφ και 
Κολοκοτρϊνθ 381,00 

2 Εργαςτιρια 
Δαμαςκθνοφ και 
Κολοκοτρϊνθ 82,70 

3 
Βιβλιοκικθ -  Κεντρικό 
Κτίριο 

Δαμαςκθνοφ και 
Κολοκοτρϊνθ 175,00 

4 
Γραφεία Κεντρικοφ 
Κτιρίου 

Δαμαςκθνοφ και 
Κολοκοτρϊνθ 111,70 

5 Αίκουςεσ Συνεδριάςεων 
Δαμαςκθνοφ και 
Κολοκοτρϊνθ 46,00 

6 Κοινόχρθςτοι Χϊροι 
Δαμαςκθνοφ και 
Κολοκοτρϊνθ 342,50 

7 Χϊροι Διοίκθςθσ 
Δαμαςκθνοφ και 
Κολοκοτρϊνθ 52,20 

8 Υπαίκριοι Χϊροι 
Δαμαςκθνοφ και 
Κολοκοτρϊνθ 313,90 

 Σφνολο τ.μ.  1.505 m2 

    

 

 Τμιμα Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν Σχζςεων.  
 
ΚΤΘΙΟ Β: Αριςτοτζλουσ 1 &Λεωφόροσ Ακθνϊν 1400 τ.μ ( 1οσ όροφοσ). 
 

 

 Υπό μίςκωςθ κτίριο άνω των 400 τ.μ (περίπου 500 τ.μ) ωσ αποτζλεςμα του 4/2021 Διαγωνιςμοφ 
Μίςκωςθσ Ακινιτου 
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ΟΜΑΔΑ 4 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΡΛΙΟΥ 

 

ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 24.000,00 € (είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ) χωρίσ ΦΡΑ, 29.760,00 
€ (είκοςι εννζα χιλιάδεσ επτακόςια εξιντα ευρϊ) με ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 96.000,00 € (ενενιντα ζξι χιλιάδεσ ευρϊ) χωρίσ ΦΡΑ, 
119.040,00 € (εκατόν δζκα εννζα χιλιάδεσ ςαράντα ευρϊ) με ΦΡΑ 

 

Σχολι  Καλϊν Τεχνϊν 

 Τμιμα Θεατρικϊν Σπουδϊν 

ΚΤΘΙΟ Α: (Βαςιλζωσ Γεωργίου Αϋ& Θρακλζουσ - Ναφπλιο)  
Το κτιριο των Διδακτθρίων 578,56 τ.μ. 
Αναλυτικότερα ωσ εξισ: 
ΙΣΟΓΕΙΟ:       2 γραφεία (43m2 ),  μία αίκουςα διδαςκαλίασ (43,34m2),  
                      χϊροσ φυλάκων (16,84m2) 
                      Κλιμακοςτάςιο 14,91τ.μ. και προκάλαμοσ 31,69 
1οσ ΟΟΦΟΣ: αίκουςα διδαςκαλίασ (126,15μ2) και αίκουςα πολυμζςων (41,58τ.μ.)  
                      Κλιμακοςτάςιο 14,91τ.μ. και προκάλαμοσ 31,69 
2οσ ΟΟΦΟΣ: βιβλιοκικθ (126,15μ2), εργαςτιριο υπολογιςτϊν(41,7μ2),  
                          Κλιμακοςτάςιο 14,91τ.μ. και προκάλαμοσ 31,69 
 
ΚΤΘΙΟ Β: (Βαςιλζωσ Κωνςταντίνου 21 & Τερηάκθ - Ναφπλιο 21100)  
Το κτιριο τθσ Γραμματείασ και των Αικουςϊν Διδαςκαλίασ 250 τ.μ.   
    Αναλυτικότερα ωσ εξισ:  
ΙΣΟΓΕΙΟ: Χϊροσ  Γραμματείασ –Γραφεία  (50μ2 ) 
1οσ ΟΟΦΟΣ: εςωτερικι ςκάλα χωρίσ ανελκυςτιρα,  2 αίκουςεσ διδαςκαλίασ  (150 μ2) 
2οσ ΟΟΦΟΣ (ςοφίτα): αίκουςα διδαςκαλίασ για χορό - παρκζ (50 μ2) 
 
ΚΤΘΙΟ Γ: (Τζρμα ετάλθ, Ράροδοσ οδίου, Άρια Ναυπλίου, Τ.Κ. 21100)  

Αποτελείται από ιςόγειο επιφάνειασ 400 τ.μ. και α’ όροφο επιφάνειασ 194 τ.μ. κακϊσ και 

βοθκθτικοφσ χϊρουσ 396 τ.μ. 

 

ΚΤΘΙΟ Δ: ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΚΤΙΙΟ  επί τθσ οδοφ Μικράσ Αςίασ 25 και Κωνςταντίνου 

Ραλαιολόγου 91,83 τ.μ (κφριοσ χϊροσ) και 23,83 (βοθκθτικόσ χϊροσ) για ςτζγαςθ βιωματικϊν 

μακθμάτων. 

Επιςημαίνεται ότι: 

Λόγω εκδθλϊςεων, παρουςιάςεων του Τμιματοσ κα πραγματοποιείται κακαριότθτα ςε 

χϊρουσ που ζχουν παραχωρθκεί ςτο Ρανεπιςτιμιο για το ςκοπό αυτό (πχ αίκουςα κεάτρου 

Τριανόν Δ. Ναυπλίων ) κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Τμιμα Θεατρικϊν Σπουδϊν με τζτοιο 

τρόπο ϊςτε ο ςυνολικόσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ δεν κα υπερβαίνει αυτόν που κα απαιτείται 

μθνιαίωσ , ςφμφωνα με το πρόγραμμα κακαριςμοφ που ζχει οριςτεί. 
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ΟΜΑΔΑ 5 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΤΑΣ 

 

ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 62.900,00 € (εξιντα δφο χιλιάδεσ εννιακόςια ευρϊ) χωρίσ ΦΡΑ, 
77.996,00 € (εβδομιντα επτά χιλιάδεσ εννιακόςια ενενιντα ζξι ευρϊ) με ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 251.600,00 € (διακόςιεσ πενιντα μία χιλιάδεσ εξακόςια ευρϊ) χωρίσ 
ΦΡΑ, 311.984,00 € (τριακόςιεσ ζντεκα χιλιάδεσ εννιακόςια ογδόντα τζςςερα ευρϊ) με ΦΡΑ 

 

ΡΕΙΟΧΘ: ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΡΑΤΑΣ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ 1 

ΚΤΙΙΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ (m2) ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΚΤΙΙΟ 1 (ΡΤΕΥΓΑ ΜΙΚΟΥ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΟΥ) 

552 
Ρεριλαμβάνονται (2) 

εςωτερικά αίκρια 

ΚΤΙΙΟ 3Β (ΕΞΥΡΝΟ ΣΡΙΤΙ) 176  

ΚΤΙΙΟ 2Β (ΑΙΘΟΥΣΕΣ Η) 1.578  

ΚΤΘΙΟ 4 (ΣΤΕ) 
6.943 

Ρεριλαμβάνονται τα (2) 
εςωτερικά αίκρια ΚΤΘΙΟ 5 (ΣΤΕ) 

ΚΤΙΙΟ ΚΑΑΜΑΝΛΘ 2.695 
Ρεριλαμβάνεται το 

υπόγειο 

(ΚΤΘΙΟ 9) ΚΤΘΙΟ Θ/Υ  1.518 
Ρεριλαμβάνεται το 

υπόγειο 

ΚΤΘΙΟ 8 (ΣΤΕ-ΕΓΑΣΤΘΙΟ 
ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ) 

4.459 
 

ΚΤΘΙΟ 10 (ΘΛΙΑΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ)  1.945 
Ρεριλαμβάνεται το 

υπόγειο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ  123  

ΚΤΙΙΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ & 
ΑΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΥΡΘΕΣΙΑΣ  

158 
 

ΕΣΤΙΑ 3 (ΡΩΘΝ ΚΑΤΑΛΘΦΘΕΝ 
ΚΤΙΙΟ)  

123 
 

ΕΣΤΙΑ 2 (ΡΑΛΑΙΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ 
«ΚΟΥΚΟΥ») 

766 
 

ΕΣΤΙΑ 2 (ΝΕΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ 
«ΚΟΥΚΟΥ») 

1622 
Ρεριλαμβάνεται το 

υπόγειο 

ΣΥΝΟΛΟ  Ι 22.658 

Αφαιρείται ποςοςτό που 
αντιςτοιχεί ςτισ 

τοιχοποιίεσ κατά 
προςζγγιςθ εκτίμθςθσ 

(12%)  

ΣΥΝΟΛΟ  

 
19.939 Μ2 
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ΟΜΑΔΑ 6 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΣΡΑΤΘΣ 

 

ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 42.300,00 € (ςαράντα δφο χιλιάδεσ τριακόςια ευρϊ) χωρίσ ΦΡΑ, 
52.452,00 € (πενιντα δφο χιλιάδεσ τετρακόςια πενιντα δφο ευρϊ) με ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.200,00 € (εκατόν εξιντα εννζα χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ) χωρίσ ΦΡΑ, 
209.808,00 € (διακόςιεσ εννζα χιλιάδεσ οκτακόςια οκτϊ ευρϊ) με ΦΡΑ 

 

Σχολι Επιςτθμϊν Ανκρϊπινθσ Κίνθςθσ & Ροιότθτασ Ηωισ.    

 Τμιμα Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ 

 Τμιμα Φυςικοκεραπείασ 

 
 ΚΤΘΙΟ Α: Ρλαταιϊν & Ορκίασ Αρτζμιδοσ Ρεριοχι «Ψυχικό» Σπάρτθ 
    Το κτιριακό ςυγκρότθμα  αποτελείται από τουσ κάτωκι χϊρουσ:     

Α/Α Ρεριγραφι Χϊρων 
Αρικμόσ 
ομοίων 
χϊρων 

Συνολικό 
εμβαδόν ςε 

τ.μ. 
Ραρατθριςεισ 

1 Αίκουςα ςυςκζψεων (ιςογ.) 1 50  

2 
Γραμματεία Κοςμιτορα 

Σχολισ Ανκρϊπινθσ κίνθςθσ 
& ποιότθτα ηωισ 

1 25 με προκάλαμο 

3 
Γραφείο Ρρογραμμάτων 

Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 
(ιςογ.) 

1 23 με προκάλαμο 

4 
Γραμματείεσ Τμθμάτων 

(ιςογ.) 
2 100  

5 
Αίκουςεσ διδαςκαλίασ 

(ιςογ. & 1οσ ορ.) 
6 618  

6 
Εργαςτιρια Θ/Υ (ιςογ. & 1οσ 

όρ) 
2 146  

7 
Βιβλιοκικθ- αναγνωςτιριο 

(ιςογ.) 
1 125  

8 
Γραφεία μελϊν Δ.Ε.Ρ. 

Σχολισ  
(1οσ, 2οσ, 3οσ όροφ) 

34 475 
τα 30 γραφεία ζχουν εμβαδόν  
12- 13 τ.μ. το ζνα περίπου και τα 
 υπόλ. 4  ζχουν από 25 τ.μ 

9 Χϊροσ Δικτφων 1 25  

10 
Γραφείο Ρροζδρου 

Τμιματοσ Οργ. & Διαχ. 
Ακλθτ. 1οσ όρ. 

1 18  

11 
Γραφείο μζλουσ Δ.Ε.Ρ.  
(αντιπρφτανθ) 1οσ όρ. 

1 20  

12 Βοθκθτικόσ χϊροσ  (1οσ όρ.) 1 10  

13 Αμφικζατρο 350 κζςεων 1 369  

14 
Κοινόχρθςτοι χϊροι, χϊροι 

ειςόδου,  φουαγιζ, 
διάδρομοι 

ςυνολικά 1150  

15 
Χϊροι υγιεινισ φοιτθτϊν 

(ιςογ. & 1οσ όρ.) 
2 150  

16 
Χϊροι υγιεινισ γραφείων & 

ΑΜΕΑ (ιςογ. 1οσ, 2οσ & 3οσ 
όροφ) 

4 80  
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Σφνολο εςωτερικϊν χϊρων, ιςογείου και 
ορόφων 

3384  

17 
Αποκθκευτικοί και 

κοινόχρθςτοι χϊροι 
υπογείου 

ςυνολικά 670  

18 
Χϊροι τεχνικισ υποςτιριξθσ 

(υπόγειο) 
ςυνολικά 

100 
 

Δεξαμ. Καυςίμων, λεβθτοςτάςιο, 
μθχανθμ. Κλιματιςμοφ & αςανςζρ, 
αντλιοςτάςιο, δωμ. ΔΕΘ, δωμ. 
γεννθτριϊν. κ.ά. 

Σφνολο εςωτερικϊν χϊρων υπογείου 770 
 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4154  

 

Υπάρχουν ακόμα 8 ςετ από ςκάλεσ των 20 μαρμάρινων ςκαλοπατιϊν με ενδιάμεςα πλατφςκαλα. 
 
    Οι εξωτερικοί χϊροι  αποτελοφνται από τουσ: 
Α) θμιυπαίκριουσ με δάπεδα  από μαρμάρινεσ πλάκεσ, 350 τ.μ. περίπου  & 
Β)  τουσ αίκριουσ–πεηοδρόμια με δάπεδα από κυβόλικουσ, 600 τ.μ περίπου. 
 
Διευκρινίηεται ότι τα δάπεδα των εςωτερικϊν κοινοχριςτων χϊρων, ςυνολικοφ εμβαδοφ 1150 τ.μ περίπου, 
αποτελοφνται από μαρμάρινεσ πλάκεσ. 
Τα δάπεδα  όλων των  αικουςϊν, όλων των γραφείων, τθσ βιβλιοκικθσ, γραμματείασ και του αμφικεάτρου, 
ςυνολικοφ εμβαδοφ 2025 τ.μ. αποτελοφνται από επίςτρωςθ linoleum 2 χιλ. 
Τα δάπεδα  των χϊρων υγιεινισ (WC), ςυνολικοφ εμβαδοφ 230 τ.μ. αποτελοφνται από κεραμικά πλακίδια.  
Τα δάπεδα των αποκθκευτικϊν και κοινόχρθςτων χϊρων του υπογείου, κακϊσ και των χϊρων τεχνικισ 
υποςτιριξθσ ζχουν επίςτρωςθ από βιομθχανικό δάπεδο. 
  
ΚΤΘΙΟ Β (ΡΩΘΝ ΤΕΙ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ) 

 

ΚΤΙΙΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ (m2) ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΚΤΘΙΟ ΒΑΛΙΩΤΘ 3.776 
 

   

ΣΥΝΟΛΟ  Ι 3.776 

Αφαιρείται ποςοςτό που 
αντιςτοιχεί ςτισ 

τοιχοποιίεσ κατά 
προςζγγιςθ εκτίμθςθσ 

(12%)  

  
3.323 m2 

Εξωτερικόσ χϊροσ (προαφλιο 
κλπ.) 

1.500 
1500 

ΣΥΝΟΛΟ  

 
4.823 m2 
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Α2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

Γενικά ο κακαριςμόσ των χϊρων των εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ ανωτζρω 

πόλεισ κα γίνεται κάκε εργάςιμθ μζρα και με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει οπωςδιποτε τελειϊςει μιςι 

ϊρα το λιγότερο πριν από τθν ζναρξθ τθσ πρωινισ εργαςίασ του προςωπικοφ του, ςτουσ χϊρουσ όπου 

υπάρχουν διακζςιμα κλειδιά. Ο κακαριςμόσ των χϊρων κα γίνεται με ςχολαςτικότθτα, κα ακολουκεί τουσ 

κανόνεσ που προςτατεφουν τθν υγεία των εργαηομζνων ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, κακϊσ και του προςωπικοφ 

που παρζχει τθν εργαςία κακαριςμοφ.  

Σθμειϊνεται ότι ςτα  εργαςτιρια περιλαμβάνονται και κα κακαρίηονται, όπου υπάρχουν, και τα εντόσ 

αυτϊν γραφεία.  

Ο κακαριςμόσ των εςωτερικϊν & εξωτερικϊν χϊρων των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων των 

Ρανεπιςτθμιακϊν Μονάδων που περιγράφονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ κα περιλαμβάνει τισ παρακάτω 

εργαςίεσ & κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα. 

Α.2.1 Γενικά 

 Οι επιφάνειεσ των δαπζδων κα ςκουπίηονται, ςφουγγαρίηονται με υλικά κακαριςμοφ που θ χριςθ 

τουσ δε κα αυξάνει τθν ολιςκθρότθτα, αλλά οφτε κα αφινει λεκζδεσ ςτθν επιφάνεια του κάκε 

είδουσ δαπζδου (κα χρθςιμοποιοφνται τα ανάλογα υλικά κακαριςμοφ για πλακόςτρωτα, 

μάρμαρα, πλαςτικά, ξφλινα κλπ). 

 Στθ διάρκεια του ςφουγγαρίςματοσ των δαπζδων των κοινόχρθςτων χϊρων, των τουαλετϊν κλπ 

ιδιαιτζρωσ δε των κλιμακοςταςίων και μζχρι αυτοί να ςτεγνϊςουν, να τοποκετείται απαραιτιτωσ, 

ειδικι προειδοποιθτικι ςιμανςθ, ϊςτε να προλαμβάνονται ατυχιματα. 

 Τα απολυμαντικά δεν κα πρζπει να αναμειγνφονται με άλλα απορρυπαντικά, προσ αποφυγι 

χθμικϊν ενϊςεων και ανακυμιάςεων.  

 Ιδιαίτερθ φροντίδα και ςχολαςτικότθτα κα δίδεται ςτθν κακαριότθτα & απολφμανςθ των WC. 

Ο κακαριςμόσ κα είναι επιμελισ με γάντια μιασ χριςθσ & ςυχνι κακθμερινι απολφμανςθ των 

λεκανϊν, νιπτιρων, βρυςϊν, ςαπουνοκθκϊν, κακρεπτϊν, δαπζδων, πλακιδίων με το ανάλογο 

κατά περίπτωςθ ειδικό απολυμαντικό υγρό & χλϊριο. Το νερό ανά ομάδα χϊρων υγιεινισ κα 

αλλάηεται υποχρεωτικά. Τονίηεται ότι ςκοφπεσ, ςφουγγαρίςτρεσ, απορροφθτικά πανιά που 

χρθςιμοποιοφνται ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ, δεν κα χρθςιμοποιοφνται ςε άλλουσ χϊρουσ. 

 Ο κακαριςμόσ των μοκετϊν κα γίνεται με θλεκτρικι απορροφθτικι ςκοφπα. 

 Άδειαςμα των κάδων ανακφκλωςθσ χαρτιοφ και ςυλλογι αυτοφ ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ 

ανακφκλωςθσ, ϊςτε να πολτοποιθκεί.  

 Κακάριςμα από ςκόνθ κα γίνεται ςε όλα τα περιεχόμενα των γραφείων, ζπιπλα, 

κακίςματα, πάγκουσ, πόρτεσ, παράκυρα, διακόπτεσ, περςίδεσ-ςτόρια, ςϊματα κζρμανςθσ, 

βιβλιοκικεσ, ντουλάπια, ράφια με ειδικό απορροφθτικό πανί τφπου vetex και 

απομάκρυνςθ άχρθςτων αντικειμζνων. Θ απομάκρυνςθ τθσ ςκόνθσ ςτον εςωτερικό χϊρο των 
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εργαςτθρίων και γραφείων κα γίνεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του χριςτθ-υπεφκυνου του 

κάκε χϊρου και κακ’ υπόδειξι του, ϊςτε να μθν πειράηονται και αλλάηουν κζςθ ζγγραφα και 

άλλα αντικείμενα που υπάρχουν ςτο κάκε χϊρο. 

Α.2.2 Ειδικά 

Α.2.2.1  Κακθμερινά  

Εςωτερικοί χϊροι 

 επιμελζσ ςκοφπιςμα –ςφουγγάριςμα όλων των χϊρων του κάκε κτιρίου ςυμπεριλαμβανομζνων των 

χϊρων των Γραμματειϊν τουσ και των γραφείων των κακθγθτϊν, κακαριςμόσ αμφικεάτρων, 

αικουςϊν διδαςκαλίασ.  

 Κακαριςμόσ κοινόχρθςτων χϊρων (διάδρομοι, W.C, ςκάλεσ)  

 Ξεςκόνιςμα επίπλων, γραφείων, πινακίδων ανακοινϊςεων και λοιπϊν αντικειμζνων για τα γραφεία 

των διδαςκόντων, του διοικθτικοφ προςωπικοφ και τισ αίκουςεσ ςυνεδριάςεων και ςυςκζψεων. 

Εξωτερικοί χϊροι 

 Συλλογι των απορριμμάτων και λοιπϊν άχρθςτων υλικϊν, κακϊσ και άχρθςτου οικοδομικοφ υλικοφ, 

κάκε μζρα,  από οδοφσ ρείκρα, πεηοδρόμια και λοιποφσ υπαίκριουσ χϊρουσ. 

 Αποκομιδι απορριμμάτων από τα εξωτερικά καλάκια. Τα απορρίμματα κα διαχωρίηονται ςε χαρτί, 

πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο και οργανικά υλικά, με ευκφνθ του αναδόχου ςυνεργείου και τα 

ανακυκλϊςιμα υλικά κα μεταφζρονται ςτουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ ανακφκλωςθσ.  

 Τα μθ ανακυκλϊςιμα υλικά (οργανικά κ.λ.π.) κα τοποκετοφνται ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ και κα 

μεταφζρονται ςτουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ (κάδουσ) ζξω από κάκε κτίριο και ςε χϊρο που κα 

υποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία, ϊςτε να είναι εφκολθ θ αποκομιδι τουσ από τα ειδικά 

αυτοκίνθτα μεταφοράσ απορριμμάτων.  

 

Α.2.2.2  Κακθμερινά και δφο (2) φορζσ τθν θμζρα  

 Κακαριςμόσ των δοχείων απορριμμάτων που βρίςκονται ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ  και εξωτερικοφσ 

χϊρουσ (κοινοχριςτουσ χϊρουσ) άδειαςμα τουσ και τοποκζτθςθ ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ. 

 κακαριςμόσ ςταχτοδοχείων για τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ 

 Ρλφςιμο –απολφμανςθ και ςφουγγάριςμα W.C και λοιπϊν χϊρων προςωπικισ υγιεινισ. Το πλφςιμο 

κα γίνεται με διάλυμα χλωρίνθσ- νεροφ και κατόπιν κα ακολουκεί επιμελζσ ξζπλυμα με απλό νερό. 

 

Α.2.2.3 Κάκε δεφτερθ εργάςιμθ θμζρα (ι και περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τουσ υπεφκυνουσ) 

 Ξεςκόνιςμα επίπλων και γραφείων ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και τα εργαςτιρια. Στα εργαςτιρια που 

υπάρχουν αντιςτατικά δάπεδα κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ειδικά υλικά κακαριςμοφ κακϊσ τυχόν 

βλάβεσ κα επιβαρφνουν τον εργολάβο. 
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Α.2.2.4 Δφο φορζσ τθν εβδομάδα (τουλάχιςτον ι και περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του 

κτιρίου) 

 Κακαριςμόσ εξωτερικϊν χϊρων (προαφλειοσ χϊροσ, αυλι)  από ςκουπίδια, ξερά χόρτα και γενικά από 

αντικείμενα που είναι άχρθςτα και προξενοφν ρφπανςθ ςτον περιβάλλοντα χϊρο. 

 Κακαριςμόσ λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων 

 

Α.2.2.5  Μία φορά τθν εβδομάδα (ι και περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του κτιρίου) 

 Κακαριςμόσ αςανςζρ  

 Κακαριςμόσ μοκετϊν & χαλιϊν με θλεκτρικι ςκοφπα 

 Κακαριςμόσ Κεντρικϊν ειςόδων κάκε κτιρίου 

 

Α.2.2.6  Δφο (2) φορζσ το μινα (ι και περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του κτιρίου) 

 Κακαριςμόσ υαλοπινάκων, κυρϊν και παρακφρων (Εςωτερικά και εξωτερικά)  

 Αφαίρεςθ αφιςϊν από τουσ τοίχουσ, αυτοκόλλθτων ταινιϊν , τςιχλϊν και μελάνθσ  από τα δάπεδα, τα 

κρανία και τα κακίςματα.  

 Ξεςκόνιςμα-πλφςιμο των τοίχων, των εδρϊν, των εδράνων και οροφϊν (όπου είναι δυνατόν)  και των 

ςοβατεπί όλων των χϊρων.     

 Κακαριςμόσ χϊρων ςτάκμευςθσ. 

 

Α.2.3 Ειδικοί κακαριςμοί  

 Κακαριςμόσ φϊτων μία (1) φορά το χρόνο. 

 Σε περίπτωςθ ςυνεδρίων, ςυςκζψεων, γενικϊν ςυνελεφςεων, ςεμιναρίων, παρουςιάςεων, φοιτθτικϊν 

εκλογϊν και εκδθλϊςεων, κακαριςμόσ του χϊρου εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του κτιρίου και 

κακ’ υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ. 

 Κακαριςμόσ μοκετϊν, χαλιϊν, κ.λ.π. με ειδικό μθχάνθμα μία φορά το χρόνο ι και περιςςότερο  

εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του κτιρίου. 

 Ζλεγχοσ των ταρατςϊν και υδρορροϊν, περιςυλλογι και απομάκρυνςθ απορριμμάτων και άχρθςτων 

αντικειμζνων (όπου απαιτείται) μία (1) φορά τον μινα . 

 Κακθμερινόσ κακαριςμόσ χϊρου κουηίνασ (νεροχφτθσ, πλφςιμο ςκευϊν, πλφςιμο πάγκων) όπου 

απαιτείται. 

 Για εξωτερικοφσ υαλοπίνακεσ που χριηουν κακαριςμό λόγω φψουσ, γερανοφόρο όχθμα από 

εξειδικευμζνο εξωτερικό ςυνεργείο κα αναλαμβάνει τον κακαριςμό μετά από κλίςθ του Τμιματοσ με 

ζξοδα Ρανεπιςτθμίου. 

 Απολφμανςθ: Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει αποτελεςματικό πρόγραμμα απολφμανςθσ – 

μικροβιοκτονίασ. Τα φάρμακα και τα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι 
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απολυμαντικά με απορρυπαντικζσ ιδιότθτασ, κατάλλθλα για χριςθ ςε επιφάνειεσ με ιδιαίτερα υψθλό 

μικροβιακό φορτίο, ιοκτόνο-μικροβιοκτόνο, δράςθ με μφκθτεσ-βακτθρίδια, ιοφσ, κακϊσ και ςπόρουσ 

μυκιτων. Δεν κα πρζπει να καταςτρζφουν και να αλλοιϊνουν τισ επιφάνειεσ και τα αντικείμενα με τα 

οποία ζρχονται ςε επαφι. Θα πρζπει να είναι πλιρωσ βιοδιαςπόμενα και απαρζγκλιτα εγκεκριμζνα 

από τον Ε.Ο.Φ. Επιβάλλεται να γίνονται τρείσ (3) κακολικζσ απολυμάνςεισ των χϊρων για τθν 

καταπολζμθςθ των μικροβίων. Οι απολυμάνςεισ κα πραγματοποιοφνται ςε χρονικά διαςτιματα που 

το Κδρυμα δεν βρίςκεται ςε λειτουργία, δθλαδι, πριν τθν ζναρξθ τθσ ακαδθμαϊκισ περιόδου και ςτισ 

διακοπζσ εορτϊν Χριςτουγζννων και Ράςχα. Μετά τισ απολυμάνςεισ με τα ειδικά απολυμαντικά που 

προαναφζρονται κα πρζπει ο ανάδοχοσ να επιδεικνφει πιςτοποιθτικό υλοποίθςθσ που να 

αναγράφονται και τα απολυμαντικά που χρθςιμοποιικθκαν. 

 Απεντόμωςθ: Θ απεντόμωςθ ςκοπεφει να ςυμβάλλει ςτθν καταπολζμθςθ  παντόσ είδουσ 

ανεπικφμθτων εντόμων, θ παρουςία των οποίων ενδζχεται να δθμιουργιςει εςτίεσ μόλυνςθσ ςε 

κτίρια και να αποτελζςει ςοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ο 

ανάδοχοσ κα πρζπει να χρθςιμοποιεί εντομοκτόνα κατάλλθλα για χριςθ ςε εςωτερικοφσ και 

εξωτερικοφσ χϊρουσ, με άμεςθ δράςθ και γριγορθ ζκλυςθ και είςοδο τθσ δραςτικισ ουςίασ. Ρρζπει 

να ζχουν μεγάλθ διάρκεια δράςθσ αλλά κυρίωσ μικρι οξεία τοξικότθτα. Θα πρζπει απαρζγκλιτα να 

είναι εγκεκριμζνα από τον Ε.Ο.Φ.  Χϊροι εφαρμογισ των απολυμάνςεων και απεντομϊςεων είναι το 

ςφνολο των κτθρίων του Ρανεπιςτθμίου ςε όλεσ τισ πόλεισ. Επιβάλλεται να γίνονται απεντομϊςεισ 

τουλάχιςτον 1 φορά / τρίμθνο. Μζςα ςε 1 μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα 

υποβάλει  ςτθν υπθρεςία χρονοδιάγραμμα με τον προγραμματιςμό απεντομϊςεων.  

 Μυοκτονία: Οι εργαςίεσ μυοκτονίασ αφοροφν τθ μείωςθ και τον ζλεγχο του αρικμοφ των τρωκτικϊν 

και ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ υγιεινισ και τθ προςταςία όλων των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ.  

Εν δυνάμει χϊροι εφαρμογισ είναι τα κτιρια του Ιδρφματοσ και οι περιβάλλοντεσ χϊροι αυτϊν. Θ 

καταπολζμθςθ των τρωκτικϊν κα γίνει, με τθν τοποκζτθςθ δολωματικϊν ςτακμϊν ςτουσ χϊρουσ και 

ςε ςθμεία τα οποία κα είναι προςεκτικά επιλεγμζνα, και κακοριςμζνα, επιςκζψιμα, τακτικά 

επικεωριςιμα, και αποτυπωμζνα ςε κάτοψθ του χϊρου. Οι δραςτικζσ ουςίεσ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ μυοκτονία κα πρζπει να ζχουν τθν ζγκριςθ του Υπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Σε κάκε περίπτωςθ οι παγίδεσ (δολωματικοί ςτακμοί) δεν πρζπει να 

αποτελοφν κίνδυνο για τα προϊόντα που διατθροφνται ι αποκθκεφονται ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. Ακόμα 

όςο αφορά τουσ δολωματικοφσ ςτακμοφσ κα πρζπει να ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:  

Εφκολοι ςτθ χριςθ με κλειδί αςφαλείασ (οδθγία 43/93 Ε.Ε)  

Καταςκευαςμζνοι από ανκεκτικό πρωτογενζσ πλαςτικό  

Διατιρθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ του δολϊματοσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα 

Αποφυγι πρόςλθψθσ δολϊματοσ από άλλα ηϊα που δεν είναι ςτόχοσ εξόντωςθσ  

Κατάλλθλθ εςωτερικι καταςκευι ϊςτε το τρωκτικό να οδθγείται κατευκείαν ςτο δόλωμα  

Ιδανικό άνοιγμα οπισ για όλα τα είδθ τρωκτικϊν  
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Αποςπϊμενα ςκαφάκια για εφκολο κακαριςμό από τα υπολείμματα του δολϊματοσ  

Ειδικι βάςθ για εφκολθ απομάκρυνςθ του δολωματικοφ ςτακμοφ για τον κακαριςμό τθσ κζςεϊσ του 

Να υλοποιείται ανά 3μθνο ςτα κτίρια ενϊ ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ τουλάχιςτον 2 φορζσ τον μινα. 

 

Μζςα ςε 1 μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα υποβάλει  ςτθν υπθρεςία 

χρονοδιάγραμμα με τον προγραμματιςμό μυοκτονιϊν.  

 

 Ρριν τθν ζναρξθ του κάκε εξαμινου κακϊσ και μετά το τζλοσ των διακοπϊν κα γίνεται γενικό 

ςχολαςτικό κακάριςμα όλων των χϊρων. ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΙΣΜΑ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ ςε όλεσ  τισ 

πόλεισ, ςτθν ζναρξθ του ςπουδαςτικοφ εξαμινου, Χριςτοφγεννα & Ράςχα το οποίο κα περιλαμβάνει:  

 Γενικό και ειδικό επιμζρουσ πλφςιμο, επιμελζσ ξεςκόνιςμα ςε ντουλάπεσ, βιβλιοκικεσ, ράφια, 

γραφεία, κακαριςμόσ- απολφμανςθ  (τουαλζτεσ, νιπτιρεσ), κακαριςμόσ κυρϊν, τηαμιϊν 

παρακυρόφυλλα, περςίδων-ςτόρια, ςϊματα κζρμανςθσ-ψφξθσ, φωτιςτικϊν, φωτοτυπικϊν 

μθχανθμάτων, κλιματιςτικϊν, κάγκελα.   

 Σχολαςτικόσ κακαριςμόσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν υαλοπινάκων (με ιδιαίτερθ προςοχι 

ϊςτε να κακαρίηονται και τα πιο δφςκολα ςθμεία π.χ. Συνεδριακό Κζντρο κλπ κτίρια), 

κλιμακοςταςίων, φωταγωγϊν, εξωςτϊν και πρεβαηιϊν. 

 Γυάλιςμα δαπζδων, επίπλων, ερμαρίων, βιβλιοκθκϊν, πόμολα, μεταλλικϊν πινακίδων πορτϊν 

και γραφείων.  

 Ξεκακάριςμα Αποκθκϊν, γενικόσ λεπτομερισ κακαριςμόσ και απομάκρυνςθ άχρθςτων 

αντικειμζνων. Κακαριςμόσ των χϊρων αρχειοκζτθςθσ.  

 Μάηεμα & ςτρϊςιμο των μοκετϊν, χαλιϊν κατά περίπτωςθ, όποτε χρειάηεται. 

 Βιολογικόσ Κακαριςμόσ: Απολφμανςθ-απεντόμωςθ-μικροβιοκτονία, τουλάχιςτον δφο φορζσ 

το χρόνο κατά πρόβλεψθ ςτισ αρχζσ του κάκε εξαμινου κατόπιν ςυνεννόθςθσ ι όποτε άλλοτε 

κρικεί αναγκαίο. 

 

Α.2.4  Λοιποί όροι: 

 Τα αναλϊςιμα υλικά (χαρτί υγείασ, κρεμοςάπουνο χεριϊν, χειροπετςζτεσ, απορρυπαντικά, ςάκοι 

απορριμμάτων κλπ) για τον κακαριςμό βαρφνουν τον ανάδοχο. Τα υλικά κα πρζπει να είναι αρίςτθσ 

ποιότθτασ, εγκεκριμζνα και καταχωρθμζνα ςτο Γενικό χθμείο του Κράτουσ και δε κα πρζπει να 

προκαλοφν φκορά ςτουσ χϊρουσ και τα αντικείμενα.  

 

Το προςωπικό του αναδόχου , υποχρεοφται να τοποκετεί το χαρτί υγείασ και τα ςαποφνια ςτουσ χϊρουσ 

όπου αυτό απαιτείται. Μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ του, είναι υποχρεωμζνο να πλζνει και να αφινει 

κακαρά και με τάξθ τα είδθ που χρθςιμοποίθςε ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Υπθρεςία. 
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Ραρακζτουμε παρακάτω, 

 Ενδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά των αναλωςίμων προϊόντων, ιτοι χαρτί υγείασ, 

κρεμοςάπουνο χεριϊν: 

1. Χαρτί υγείασ: τουλάχιςτον 2 φφλλων, τουλάχιςτον 90 γραμμάρια το ρολό.

2. Υγρό κρεμοςάπουνο για κακαριςμό χεριϊν και δζρματοσ με ουδζτερο PH 5,5, 

κατάλλθλο για ςυχνι χριςθ, να μθ δθμιουργεί ξθροδερμίεσ ι ερεκιςμοφσ, να είναι 

δερματολογικά και οφκαλμικά ελεγμζνο, με ςυςτατικά ςτοιχεία οικολογικά και 

βιοδιαςπϊμενα, φιλικό προσ το περιβάλλον.

3. Χειροπετςζτα, ποιότθτασ Α', ηικ - ηακ λευκι μονόφυλλθ γκοφρζ 20 gr.

4. Σε κάκε χϊρο υγιεινισ κα πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον 2 κικεσ για ςαποφνι 

γεμάτεσ ανά πάςα ςτιγμι. Σε περίπτωςθ αςυμβατότθτασ των ανταλλακτικϊν του 

αναδόχου με τισ υφιςτάμενεσ κικεσ ο ανάδοχοσ μπορεί να τοποκετιςει δικζσ του 

αντλίεσ, χωρίσ να επζμβει ςτισ υφιςτάμενεσ αντλίεσ. Ο ανάδοχοσ μπορεί να 

τοποκετιςει είτε επίτοιχεσ είτε επικακιμενεσ αντλίεσ ςε ςυμφωνία με τθν επιτροπι 

κτιρίου.
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ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.495.440,00 € (ζνα εκατομμφριο 

τετρακόςιεσ ςαράντα χιλιάδεσ ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, ιτοι 1.206.000,00 € (ζνα 

εκατομμφριο διακόςιεσ ζξι χιλιάδεσ ευρϊ) άνευ Φ.Ρ.Α. και θ χρθματοδότθςθ κα πραγματοποιθκεί από 

τον τακτικό προχπολογιςμό του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου για τα ζτθ 2022, 2023, 2024 & 2025 ςτον 

ΚΑΕ 0845 «Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων».  

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται από τον οικονομικό φορζα, χωριςτά για κάκε ΟΜΑΔΑ κακϊσ και για κάκε 

κτιριο τθσ ομάδασ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλει προςφορά για μια ι για περιςςότερεσ ι για όλεσ τισ ΟΜΑΔΕΣ, 

θ κατακφρωςθ κα πραγματοποιθκεί ανά ΟΜΑΔΑ . 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων  

1. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κρατά εγγράφωσ ενιμερα τα Τμιματα όλων των Ρανεπιςτθμιακϊν 

Μονάδων με τα ςτοιχεία των υπαλλιλων που κα χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ του, κατά τθ ςφμβαςθ, 

ζργου, και να εξαςφαλίηει τα άτομα που προςλαμβάνει να ζχουν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν 

εργαςία που πρόκειται να κάνουν. Ειδικότερα ο Ανάδοχοσ κα φροντίηει για ζγγραφθ ενθμζρωςθ του 

Ρανεπιςτθμίου με τα ονόματα των υπαλλιλων και το πρόγραμμά τουσ.  

2. Το ςυνεργείο κα βρίςκεται ςτο χϊρο κακθμερινά, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κα εκτελεί όλεσ τισ 

προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ κακαριότθτασ ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ απαςχολοφμενων (άρκρο 16 

ν.2874/2000) που πρζπει να είναι κεωρθμζνθ από τθν Εποπτεία Εργαςίασ κακϊσ και κάκε 

τροποποίθςι τθσ. Αντίγραφο τθσ κατάςταςθσ αυτισ κα αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο ςτουσ χϊρουσ 

που κα ορίηεται από τουσ υπεφκυνουσ των Ρανεπιςτθμιακϊν Μονάδων.  

3. Πλοι οι χϊροι (εςωτερικοί και εξωτερικοί) κα ελζγχονται κακθμερινά για τθν κακαριότθτά τουσ, είτε 

ζχει προγραμματιςτεί είτε όχι κακαριςμόσ για τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. Το 

ςυνεργείο κα ελζγχει κακθμερινά, όλουσ τουσ χϊρουσ. Εφόςον απαιτείται, οι χϊροι κα κακαρίηονται 

ζκτακτα.  

4. Το ςυνεργείο κα εκτελεί επιπλζον εργαςίεσ κακαριότθτασ αναλόγωσ των αναγκϊν, ςτο βακμό που 

απαιτείται, για να είναι όλοι οι χϊροι, εςωτερικοί και εξωτερικοί, διαρκϊσ κακαροί. Οι επιπλζον 

εργαςίεσ κα εκτελοφνται με τζτοιο τρόπο ϊςτε ο τελικόσ ςυνολικόσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ δεν κα 

υπερβαίνει αυτόν που κα απαιτείται μθνιαίωσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα κακαριςμοφ που κα 

ςυμφωνθκεί.  

5. Ζκτακτοι κακαριςμοί κα μποροφν να γίνονται ςτισ απαιτοφμενεσ ϊρεσ και θμζρεσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςυνολικό ετιςιο πλικοσ κακαριςμϊν δεν κα αυξάνει. Οι ζκτακτοι κακαριςμοί 

δφνανται να ςυμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειςτικά τθν υποςτιριξθ πραγματοποίθςθσ 

Γενικϊν Συνελεφςεων, Διθμερίδων, Σεμιναρίων, Ραρουςιάςεων, Εκδθλϊςεων, κακϊσ και τισ ειδικζσ 

εργαςίεσ κακαριότθτασ χϊρων και εξοπλιςμοφ που ςυνεπάγονται οι παραπάνω περιςτάςεισ.  

6. Ο κακθμερινόσ προγραμματιςμόσ μπορεί να αλλάξει κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθν κρίςθ 

του Ρανεπιςτθμίου, για λόγουσ όπωσ είναι -ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειςτικά- θ αλλαγι χριςθσ χϊρου, 

θ προςκικθ νζων χϊρων και γενικά ο ςυντονιςμόσ των εργαςιϊν κακαριότθτασ με το πρόγραμμα 

δραςτθριοτιτων του Ρανεπιςτθμίου.  

7. Τα μζςα και τα υλικά κακαριότθτασ επιβαρφνουν τον Ανάδοχο, ο οποίοσ πρζπει να διακζτει όλο τον 

απαιτοφμενο εξοπλιςμό για κακαριςμό πατωμάτων κάκε είδουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των χαλιϊν 

και μοκετϊν, περςίδων και κουρτινϊν, τοίχων και παρακφρων, κυρϊν, επιφανειϊν γενικότερα, κακϊσ 

και των επίπλων και του εξοπλιςμοφ που διακζτει το Ρανεπιςτιμιο. Ενδεικτικόσ εξοπλιςμόσ 

αναφζρεται παρακάτω: 
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 Ανυψωτικό μθχάνθμα με καλάκι για τον κακαριςμό εξωτερικϊν υαλοπινάκων όλων των κτιριακϊν 

ςυγκροτθμάτων.  

 Μθχανοκίνθτο ςάρωκρο. 

 Αυτοκινοφμενο πλφςθσ δαπζδων. 

 Ριεςτικό μθχάνθμα υψθλισ απόδοςθσ. 

 Μθχανζσ απορρόφθςθσ ςκόνθσ  & νεροφ για τον κακαριςμό των γραφείων. 

 Μθχανι απόφραξθσ  εςωτερικοφ δικτφου αποχζτευςθσ. 

 Θλεκτρικζσ ςκοφπεσ επαγγελματικοφ τφπου. 

 Επαγγελματικά τροχιλατα καρότςια με διπλοφσ και μονοφσ κουβάδεσ με καλάκι απορριμμάτων 

με κακαριςτικά εργαλεία – εξαρτιματα, διαφορετικοφσ για γραφεία – κοινόχρθςτουσ χϊρουσ – 

w.c. 

 Κλειςτά τροχιλατα καρότςια για μεταφορά απορριμμάτων ςτο χϊρο τελικισ ςυλλογισ – 

αποκομιδισ. 

 Σκεφθ και υλικά κακαριςμοφ και ςυςκευαςίασ (φαράςια διαφορετικά για εςωτερικοφσ & 

εξωτερικοφσ χϊρουσ, Απορρυπαντικά/Κακαριςτικά/ Απολυμαντικά: δαπζδων, τοίχων, 

επιφανειϊν, νιπτιρων & ειδϊν υγιεινισ, τηαμιϊν, κακρεπτϊν, Απορρυπαντικά/Κακαριςτικά 

δφςκολων ρίπων,  χλωρίνθ, ςακοφλεσ πλαςτικζσ απορριμμάτων μεγάλεσ και μικρζσ υψθλισ 

αντοχισ, απαραιτιτωσ πρϊτθσ ποιότθτασ, φιλικά για τον άνκρωπο και το περιβάλλον, ςακοφλεσ 

για τα είδθ ανακφκλωςθσ τα οποία απαραιτιτωσ κα ζχουν τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ των 

Υγειονομικϊν και λοιπά αρχϊν, ςφουγγαράκια με ςφρμα για τρίψιμο νιπτιρων, μεταλλικϊν 

επιφανειϊν & ειδϊν υγιεινισ, ςκάλα, λάςτιχα, μπαλαντζηεσ.  

Ο ανάδοχοσ δφναται να αποκθκεφει τον εξοπλιςμό του για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριςμοφ, 

ςε ειδικοφσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ που κα υποδείξει το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου. 

8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί προςωπικό ειδικευμζνο, υγιζσ, άριςτο ςτο είδοσ του, άψογο 

από πλευράσ εργατικότθτασ, ςυνζπειασ, ςυμπεριφοράσ απζναντι ςε τρίτουσ το διδακτικό, τεχνικό και 

διοικθτικό προςωπικό του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου και ςτουσ φοιτθτζσ . Αυτό οφείλει να εκτελεί 

ακόρυβα τθν εργαςία του και να μθν ενοχλεί τουσ υπαλλιλουσ και τουσ παρευριςκόμενουσ ςτουσ 

χϊρουσ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. 

9. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται απολφτωσ με τα επιβαλλόμενα από τα Άρκρα 138 και 

182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ περί απαςχόλθςθσ ι εκμετάλλευςθσ ανθλίκων κάτω των 15 

ετϊν. 

10. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι τθσ παράλειψθσ ι 

πλθμμελοφσ εργαςίασ και κα επιβάλλεται από το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου ποινικι ριτρα από 

500,00 ζωσ 800,00 ΕΥΩ ανάλογα με το είδοσ και το μζγεκοσ τθσ ηθμιάσ, παρακρατοφμενθ από τθν 

μθνιαία αμοιβι του. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται, διατθροφμενου του 

δικαιϊματοσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του εργολάβου ζκπτωτου. 
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11. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά κάκε είδουσ ηθμιά ι βλάβθ που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό 

ι ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  ι ςε οποιαδιποτε τρίτο εφόςον αυτό οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του 

προςωπικοφ θ των εργαςιϊν του. 

12. Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου δε κα επιτρζπει ςε κανζνα εργαηόμενο του αναδόχου να εργάηεται αν 

δεν αποδεικνφεται αςφαλιςμζνοσ.  

Επίςθσ ςε ζγγραφο του αναδόχου που κα υποβάλλει κάκε μινα κα αναφζρει: 

α) Τον αρικμό των εργαηομζνων. 

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 

εργαηομζνων. 

ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 

ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων. 

13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ ςτο χϊρο που κα 

δοκεί από το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου για τθν φφλαξθ των πραγμάτων και των υλικϊν του. 

14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια  των εργαηομζνων 

και είναι αποκλειςτικόσ και μόνο υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν ςυμβεί 

ςτο Ρροςωπικό του. 

15. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι ςτο προςωπικό του των νόμιμων αδειϊν, αναπαφςεωσ (REPOS) 

και να καλφπτει τα κενά από αςκζνειεσ ι αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ, για τθν εκπλιρωςθ των 

αναλαμβανόμενων υποχρεϊςεϊν του ζναντι ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου. 

16. Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει όλεσ τισ αποδοχζσ, επιδόματα, 

προςαυξιςεισ κ.λ.π. που δικαιοφται ο κάκε εργαηόμενοσ, ςφμφωνα με τθν προχπθρεςία του και τθν 

οικογενειακι του κατάςταςθ, να χορθγεί κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ το επίδομα αδείασ ςε όςουσ 

εργαηομζνουσ το δικαιοφνται.  

17. Ο ανάδοχοσ οφείλει να αντικακιςτά αμζςωσ και χωρίσ αντιρριςεισ κάκε μζλοσ του προςωπικοφ του, το 

οποίο κα κρικεί ακατάλλθλο (για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για οποιοδιποτε λόγο), μόλισ ειδοποιθκεί 

ςχετικά και εγγράφωσ από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και να καλφπτει τα κενά από αςκζνειεσ ι 

αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ.  

18. Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι τθν καταβολι των 

νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων 

από τθν ιςχφουςα Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ, τθ χοριγθςθ αδειϊν ςτο προςωπικό με 

αντικατάςταςθ των εργαηομζνων οι οποίοι βρίςκονται ςε άδεια, τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, 

αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων κλπ.  

19. Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι μεταφζρει οποιοδιποτε μζροσ των εγκαταςτάςεϊν τθσ που 

περιγράφονται ςτο παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςε άλλθ διεφκυνςθ, ι μιςκϊςει ι 
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αγοράςει νζα κτίρια, και γενικά ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ κρικεί αναγκαίο, θ ανακζτουςα αρχι 

διατθρεί το δικαίωμα μεταφοράσ των υπθρεςιϊν και του προςωπικοφ κακαριότθτασ που απαςχολείται 

ςτο αναφερόμενο ςτθ διακιρυξθ κτίριο, ςε άλλο κτίριο. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτθ διεφκυνςθ τθσ νζασ εγκατάςταςθσ που κα του 

υποδειχκεί, με τουσ ίδιουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

20. Σε περίπτωςθ μείωςθσ ι αφξθςθσ των χϊρων, με ςχετικι απόφαςθ αρμοδίου οργάνου του 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου κα τροποποιείται θ αρχικϊσ υπογραφείςα ςφμβαςθ ι κα υπογράφεται 

ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ.  

Θ αφξθςθ ι μείωςθ του τιμιματοσ κα προκφπτει από τθν προςφερόμενθ τιμι ανά τ.μ. ςφμφωνα με τθν 

οικονομικι  προςφορά του αναδόχου. Για αφξθςθ των προσ κακαριότθτα χϊρων, από τθν οποία κα 

προκφπτουν ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ, θ αξία τουσ δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 50% τθσ 

αξίασ τθσ κφριασ ςφμβαςθσ.  

21. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων κατ' ελάχιςτο 

ποςοφ φψουσ ςε ευρϊ με το ποςό τθσ κατακφρωςθσ κάκε Τμιματοσ, το οποίο και δεςμεφεται να 

διατθριςει ςε ιςχφ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

22. Πταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) και του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 

διαπιςτϊνουν παραβάςεισ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, τθν παράνομθ απαςχόλθςθ 

αλλοδαπϊν ι παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τον 

αποδζκτθ των υπθρεςιϊν.  

Επίςθσ, τον ενθμερϊνουν εγγράφωσ για τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που αφοροφν τισ ανωτζρω 

διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Για τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 68 του ν.3863/2010 θ 

επιβολι δεφτερθσ κφρωςθσ ςτον εργολάβο από τα ίδια όργανα κεωρείται υποτροπι και οδθγεί 

υποχρεωτικά: 

α) ςτθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ και  

β) επιφζρει, από τον χρόνο επιβολισ τθσ δεφτερθσ κφρωςθσ, τον αποκλειςμό του εν λόγω εργολάβου 

από δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ για τρία (3) χρόνια. 

Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να εφοδιάηει τουσ εργαηόμενουσ με αντίγραφο τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ 

ι απόςπαςμα αυτισ όταν απαςχολοφνται εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ. 

23. Το ςυνεργείο οφείλει να ενθμερϊνει πλιρωσ για το είδοσ των υπό χριςθ μζςων και ειδικά των υλικϊν 

κακαριότθτασ, τα οποία πρζπει να είναι αςφαλι, μθ τοξικά και μθ αλλεργιογόνα, φιλικά για το 

περιβάλλον, και να φζρουν το ευρωπαϊκό οικολογικό ςιμα Ecolabel ι ανάλογθ πιςτοποίθςθ. Μζριμνα 

κα πρζπει να λαμβάνεται για τθν αςφάλεια των χϊρων κατά τον κακαριςμό τουσ ςε ηθτιματα που 

περιλαμβάνουν -ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειςτικά- τθν αςφάλεια του εξοπλιςμοφ και τθν αποφυγι 

ατυχθμάτων π.χ. λόγω γλιςτριματοσ, χριςθσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, επαφισ με υλικά κακαριςμοφ 

κ.λπ. 
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24. Τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ και θ χριςθ αυτϊν πρζπει να πλθροφν τουσ κάτωκι όρουσ: 

 Τα προϊόντα κακαριςμοφ πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ. 

 Τα απολυμαντικά προϊόντα πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων και 

να ζχουν ςιμανςθ CE ι Διλωςθ Συμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι κατά τθν Οδθγία 93/42/ΕΚ, 

όπωσ ιςχφει. 

 Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρζπει να αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ, να 

είναι επιβλαβι για τθν υγεία του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν και να προκαλοφν φκορζσ 

βραχυχρόνια και μακροχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό των κτθρίων. 

 Θα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οικολογικά προϊόντα κακαριςμοφ ιτοι προϊόντα που δεν 

περιζχουν ουςίεσ που να επιβαρφνουν το περιβάλλον κατά τθν αποςφνκεςι τουσ αλλά, αντίκετα, 

χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι τουσ ειδικά επιλεγμζνεσ φυςικζσ πρϊτεσ φλεσ, με υψθλι 

βιοδιαςπαςιμότθτα, και δεν περιζχουν δθλαδι ουςίεσ όπωσ φωςφορικά, ςυντθρθτικά, 

ψευδάργυρο, φκόριο, ςιλικόνθ ι αρϊματα, που προκαλοφν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτον 

ανκρϊπινο οργανιςμό ι ςτο περιβάλλον.  

 Θ διάλυςθ των παραςκευαηομζνων διαλυμάτων (προσ χριςθ) των προϊόντων κακαριςμοφ που κα 

κάνουν οι κακαριςτζσ πρζπει να διενεργείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ εταιρείασ παραςκευισ 

των προϊόντων 

β) Να διακζτει ςυνεργεία κακαριςμοφ ανά πάςα ςτιγμι, για να αντιμετωπίηονται απρόβλεπτεσ και 

ζκτακτεσ ανάγκεσ κακαριότθτασ, που τυχόν προκφψουν, κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

25. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφαλι διεξαγωγι τθσ εργαςίασ κακαριςμοφ και 

κακίςταται υπεφκυνοσ ςτθν περίπτωςθ που προκλθκοφν εργατικά ατυχιματα ςτουσ εργαηομζνουσ που 

απαςχολεί. Να ςυμμορφϊνεται και να εφαρμόηει τισ διατάξεισ του άρκρου 68 του Ν.3863/2010 ςε 

ςχζςθ με τθν υγεία και αςφάλεια εργαςίασ κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι νομοκεςία, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται κατά πάντα χρόνο θ προςταςία τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ του προςωπικοφ του, των 

ςπουδαςτϊν, των εργαηόμενων ςτθν Υπθρεςία και τρίτων. 

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά αςτικά και ποινικά υπεφκυνοσ ςε περίπτωςθ τραυματιςμοφ ι ηθμιάσ 

που προκαλείται ςτο προςωπικό του ι ςε τρίτουσ από τισ δραςτθριότθτζσ του. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει επίςθμα τθν Υπθρεςία για το ςυμβάν, τα 

αίτια και τισ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ και αποφυγισ επανάλθψθσ.  

Το Ρανεπιςτιμιο  δεν φζρει απολφτωσ καμία ευκφνθ και ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ 

αςτικά και ποινικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των οικείων νόμων. 

Στουσ χϊρουσ όπου υπάρχουν θλεκτρομθχανολογικζσ και θλεκτρονικζσ εγκαταςτάςεισ, ο κακαριςμόσ 

τουσ κα γίνεται πάντοτε με τθν υπόδειξθ και τθν εποπτεία των αντίςτοιχων για τουσ χϊροσ αυτοφσ 

υπαλλιλων.  
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26. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταρτίςει αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα απαςχόλθςθσ του 

προςωπικοφ κακαριότθτασ. Το μθνιαίο πρόγραμμα για τον επόμενο μινα, κα κατατίκεται το αργότερο 

τθν 25θ θμζρα του προθγοφμενου μινα και κα περιγράφει αναλυτικά: τον αρικμό εργαηομζνων, το 

εβδομαδιαίο ωράριο απαςχόλθςθσ & θμζρεσ εργαςίασ, το κτίριο - χϊροι απαςχόλθςισ του, τ.μ. 

κακαριςμοφ /ανά άτομο. Επίςθσ, κα  υποβάλλεται εβδομαδιαία αναφορά των εργαςιϊν που 

εξετελζςκθςαν, οι οποίεσ κα αποςτζλλονται ςτισ αντίςτοιχεσ επιτροπζσ μζςω του πρωτοκόλλου του 

Ρανεπιςτθμίου. 

27. Να ζρχεται ςε επαφι ο ίδιοσ ι  ο εκπρόςωπόσ του ι ο οριςμζνοσ επόπτθσ  κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

λειτουργίασ τθσ  Υπθρεςίασ με τα αρμόδια όργανα για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που 

ανακφπτουν. 

28. Να φροντίηει για τθν τακτοποίθςθ των κρανίων και των κακιςμάτων εντόσ των αικουςϊν αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ και των εργαςτθρίων. 

29. Να παρακολουκεί το προςωπικό του εάν εκτελεί τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και να το 

εφοδιάηει ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα για τον κακαριςμό υλικά. 

30. Να επιςκζπτεται ο ίδιοσ, ι ο εκπρόςωπόσ του ι ο οριςμζνοσ επόπτθσ, όλουσ τουσ χϊρουσ για 

επικεϊρθςθ, προκειμζνου να παρεμβαίνει και να ενεργεί άμεςα ςε περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ 

ζκτακτθσ ρφπανςθσ. Ρροσ τοφτο ο Ανάδοχοσ , υποχρεοφται να ςυνδράμει με μζςα, εξοπλιςμό και 

προςωπικό για τθν αντιμετϊπιςθ κάκε ςχετικισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

31. Θ επίβλεψθ και διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από τον ανάδοχο και τθσ πιςτισ εφαρμογισ 

των όρων τθσ υπογραφείςασ Σφμβαςθσ κα γίνεται από τισ αντίςτοιχεσ επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ για 

τθν καλι εκτζλεςθ & τιρθςθ των όρων  τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ κακαριότθτασ, που ορίηονται με 

ςχετικζσ αποφάςεισ του Ρανεπιςτθμίου. Οι Επιτροπζσ ζχουν το δικαίωμα αφενόσ να αξιϊςουν τθν 

απομάκρυνςθ κάκε μζλουσ του προςωπικοφ του αναδόχου, αν αυτόσ δείξει ολιγωρία ι δεν πεικαρχεί 

ςτισ εντολζσ και κατευκφνςεισ τθσ και αφετζρου να καταγγείλουν τθ ςφμβαςθ ςε περίπτωςθ που 

διαπιςτϊςουν παραβάςεισ των διατάξεων του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του Ν. 4144/2014, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ.  

 

 

 

 

 

 





ΡΑΑΤΘΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ 

ΕΤΑΙΙΚΘ ΕΡΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΙΚΘ ΜΟΦΘ  

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ  

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ, Τ.Κ.  

ΡΟΛΘ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ /  E-MAIL  

 

Θμερομθνία: ………………                                     Για τον υποψιφιο Οικονομικό Φορζα  
Σφραγίδα / Υπογραφι ψθφιακι 

Ονοματεπϊνυμο  
 

 

                                                                                                     Νομίμου Εκπροςϊπου  
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ΡΙΝΑΚΑΣ Β 

Α/Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΘΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΣΤΘΝ 
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ……………….  (όπωσ αναγράφονται 
ςτο παράρτθμα I τθσ διακιρυξθσ) * 

Εμβαδόν   
m2 

ΑΙΘΜΟΣ  
ΑΤΟΜΩΝ  

ΜΘΝΙΑΙΑ  
ΔΑΡΑΝΘ  
ΚΑΤΆ  
ΑΤΟΜΟ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΜΘΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΕΤΘΣΙΑ 
ΔΑΡΑΝΘ  
ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

1 Εςωτερικοί χϊροι κτιρίων            

1α Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ  με 8ωρθ απαςχόλθςθ           

1β Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ με 6ωρθ απαςχόλθςθ           

1γ Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ με 4ωρθ απαςχόλθςθ           

1δ Ειςφορζσ ΙΚΑ εργοδότθ           

1ε 
Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ (περιλαμβανομζνων και ειςφορϊν ΙΚΑ 
του εργοδότθ)           

1ςτ 
Κόςτοσ δϊρων Ράςχα - Χριςτουγζννων (περιλαμβανομζνων 
 και ειςφορϊν ΙΚΑ του εργοδότθ)           

2 Εξωτερικοί χϊροι κτιρίων  
          

2α Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ  με 8ωρθ απαςχόλθςθ           

2β Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ με 6ωρθ απαςχόλθςθ           

2γ Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ με 4ωρθ απαςχόλθςθ           

2δ Ειςφορζσ ΙΚΑ εργοδότθ           

2ε 
Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ (περιλαμβανομζνων και ειςφορϊν ΙΚΑ 
του εργοδότθ)           

2ςτ Κόςτοσ δϊρων Ράςχα - Χριςτουγζννων (περιλαμβανομζνων 
 και ειςφορϊν ΙΚΑ του εργοδότθ)           

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΙΑ ΤΟΥ 
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΣΤΘΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ………….. 

          

3 
Κόςτοσ αναλωςίμων υλικϊν κακαριςμοφ, απολφμανςθσ, 
εξοπλιςμοφ & τεχνικϊν μζςων (ςάκοι απορριμμάτων, 
απορρυπαντικά, κλπ.           

4 
ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερκοφν αναλυτικά και να τεκμθριωκοφν 
κατά τθν κρίςθ κάκε υποψθφίου αναδόχου            

5 Εργολαβικό κζρδοσ   

6 Νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ αξίασ τιμολογίου   

7 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ ΦΡΑ)   

8 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με ΦΡΑ)   

9 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΣΣΑΩΝ (4) ΕΤΩΝ (άνευ Φ.Ρ.Α.)   

10 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΣΣΑΩΝ (4) ΕΤΩΝ (με Φ.Ρ.Α.)   

Επιςθμάνςεισ/επεξθγιςεισ:  
1. Ο ςυμμετζχων κα υπολογίςει τθν δαπάνθ (μθνιαία και ετιςια) λαμβάνοντασ υπόψθ τα παρακάτω:  

 Κατά τθ κερινι περίοδο, από τθν 15θ Ιουλίου ζωσ τθν 20θ Αυγοφςτου κα πρζπει να διατίκεται για τθν κακαριότθτα των περιγραφόμενων 
χϊρων το 25% του απαςχολοφμενου κατά τον υπόλοιπο χρόνο δυναμικοφ.  

 Στο χρόνο τθσ ςφμβαςθσ δεν κα ςυμπεριλαμβάνονται τα διαςτιματα:  
α) Κατά τισ αργίεσ των  Χριςτουγζννων, το διάςτθμα από 24 Δεκζμβρθ ζωσ 2 Ιανουαρίου. 
β) Κατά τισ αργίεσ του Ράςχα, το διάςτθμα από Σάββατο του Λαηάρου μζχρι και τθν Δευτζρα του Ράςχα.  

2. Για κάκε Ομάδα κα υπάρχουν αντίςτοιχοι ςυμπλθρωμζνοι πίνακεσ.  
3. * Για κάκε κτιριο τθσ ομάδασ κα υπάρχουν αντίςτοιχοι ςυμπλθρωμζνοι πίνακεσ.  
 

  Θμερομθνία: ………………                                                                                            Για τον υποψιφιο Οικονομικό Φορζα  
                                                                                                                                                                   Σφραγίδα / Ψθφιακι 
Υπογραφι  

                                                                                                                                                                                                 
Ονοματεπϊνυμο  

 
Σφραγίδα / Υπογραφι Νομίμου Εκπροςϊπου 
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ΡΙΝΑΚΑΣ Γ 
 

Ρεριγραφι 
Ρεδίο ςυμπλιρωςθσ 

(από υποψιφιο Οικονομικό Φορζα) 

6.1 Φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ 
που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ 
αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων 
(ανάλυςθ για …… μινεσ)  

…………………………. € 

6.2 Φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 
(εργοδότθ & εργαηομζνων) με βάςθ τα 
προχπολογιςκζντα ποςά (ανάλυςθ για 
….. μινεσ) 

…………………………. € 

6.3 Κόςτοσ Αναλωςίμων ι λοιπϊν 
δαπανϊν(ανάλυςθ για ….. μινεσ) 

…………………………. € 

6.4 Εργολαβικό κζρδοσ (ανάλυςθ για ….. 
μινεσ) 

…………………………. € 

6.5 Διοικθτικό κόςτοσ παροχισ των 
Υπθρεςιϊν (τουλάχιςτον 3% ) (ανάλυςθ 
για …. μινεσ) 

…………………………. € 

6.6 Νόμιμεσ υπζρ Δθμοςίου και τρίτων 
κρατιςεισ επί του ςυνόλου των 6.1 ζωσ 
6.5) (ανάλυςθ για ….. μινεσ) 

…………………………. € 

 

Ο χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ είναι ( αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) :……………..μινεσ  
 

Ο χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ είναι ( αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) :……………..μινεσ  
 
Θμερομθνία: ………………                                                       Για τον υποψιφιο Οικονομικό Φορζα  
                                                                                                                                                                   Σφραγίδα / 
Ψθφιακι Υπογραφι  

                                                                                                                                                                                                   
Ονοματεπϊνυμο  

 
Σφραγίδα / Υπογραφι Νομίμου Εκπροςϊπου 
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ΡΙΝΑΚΑΣ Δ. ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

 

Ρανεπιςτθμιακι 
Μονάδα /ΟΜΑΔΑ 

 

 

ΚΤΙΙΟ/Α 

 
Συνολικό 

Μθνιαίο κόςτοσ 
κακαριότθτασ 
χωρίσ Φ.Ρ.Α 

 
Συνολικό ετιςιο 

κόςτοσ 
κακαριότθτασ 
χωρίσ Φ.Ρ.Α 

 
Συνολικό κόςτοσ 

κακαριότθτασ 
χωρίσ ΦΡΑ 

(4 ζτθ) 

 
 

ΦΡΑ 
24% 

 

 
Συνολικό κόςτοσ 

κακαριότθτασ 
ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΡΑ 
(4 ζτθ) 

       

       

       

       

       

       

 

Σφραγίδα / Υπογραφι  
                                                                                                                                                                                                   

Ονοματεπϊνυμο  
 

 
                                                                         Ο ΡΟΣΦΕΩΝ (Ψθφιακι Υπογραφι). 

                                    Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

1. Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ  

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) …………………………….  
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..   
                                                                                                                  Ρροσ: ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ  
                                                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
 ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ. ……………….. για ευρϊ ………………….…….(Σφμφωνα με τθν παρ 2.2.2 Εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ τθσ παροφςασ) 
 

 Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ΕΥΩ……………………………………………………………………….. υπζρ τθσ εταιρείασ …………………………………..ι ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α).…………β) …….., ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ 

και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό ςασ, τθσ .................. για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου για τθν υπθρεςία: Υπϋ αρικ. 9/2021 Ανοικτόσ Διεκνισ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ 

Κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, με ςυςτθμικό 

αρικμό………………………. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 

ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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2. Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 
 

 
Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) ……………………………. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 

Ρροσ:………….. 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ.……………….. για ευρϊ ………………….……. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ……………………………………………………………………….. υπζρ τθσ εταιρείασ …………………………………..ι ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α).…………β) …….., ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ 

και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά ςτο διαγωνιςμό ςασ, τθσ .................. με 

αντικείμενο τθν:…………………………………………………, ςφμφωνα με τον αρικμ. 9/2021 Ανοικτό Διεκνι 

Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό Κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου 

με ςυςτθμικό αρικμό…………………. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 

ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ ………….……………………… ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΘΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ 

ΚΤΙΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

 ΟΜΑΔΑ…………… 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΘ ΑΞΙΑ ………………………. ΕΥΩ,  

 CPV, KAE 

 

Στθ Τρίπολθ ςιμερα τθν…………………………………….μεταξφ: αφενόσ του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία 

«ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ» (ςτο εξισ καλοφμενο Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου), το οποίο 

εδρεφει ςτθν Τρίπολθ (επί τθσ οδοφ Ερυκροφ Σταυροφ 28 & Καρυωτάκθ) ΑΦΜ 099727226, τθσ Δ.Ο.Υ. 

Τρίπολθσ και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Ρρφτανθ, Κακθγθτι 

Ακανάςιο Κατςι ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. ………./……… απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου με κζμα «Εκλογι Ρρφτανθ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου» (ΑΔΑ: ………….) θ οποία 

δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ ………./…………, τ. ΥΟΔΔ και αφετζρου τθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία 

…………………………………. και το διακριτικό τίτλο ………………………. με ΑΦΜ …………….. τθσ Δ.Ο.Υ. …………………. 

(ςτο εξισ καλοφμενθ «ανάδοχο») που εδρεφει ……………… (οδόσ ………………………., Τ.Κ. ………….) και 

εκπροςωπείται νόμιμα για τθν πρϊτθ υπογραφι τθσ παροφςασ από τον/τθν………………………………., κάτοικο 

……………, οδόσ ……………, με ΑΔΤ …………….., και αφοφ ζλαβαν υπόψθ:  

  
1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.4009/2011(ΦΕΚ Αϋ195) Δομι λειτουργία διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 

ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανϊτατων εκπαιδευτικισ ιδρυμάτων, όπωσ τροποποιικθκε  

με το Ν.4076/2012,το Ν.4115/2013 και το Ν.4132/2013. 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 1268/82 «Για τθν δομι & λειτουργία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν 

Ιδρυμάτων».  

4. Το ΦΕΚ 113/24-05-2002 Κδρυςθ Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου και του ΡΔ 70/2013 

Κατάργθςθ & Συγχϊνευςθ Τμθμάτων Κατάργθςθ Μετονομαςία και Συγκρότθςθ Σχολϊν 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.  

5.  Τισ διατάξεισ του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159) «υκμίςεισ κεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν 

Ιδρυμάτων και άλλεσ διατάξεισ» 

6. Τισ διατάξεισ του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04-08-2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ». 
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7. Τισ διατάξεισ του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95)  «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των 

Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».  

8. Τισ διατάξεισ του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τΑϋ/7-5-2019) «Συνζργειεσ Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ 

και λοιπζσ διατάξεισ». 

9. Τθν υπ’ αρίκμ. 105875/Η1/2019 (ΦΕΚ 2787/τΒϋ/4-7-2019), απόφαςθ περί κατανομισ των 

ακινιτων του Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) Δυτικισ Ελλάδασ 

10. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

11. Τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 

Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1,   

12. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 

ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

13. Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

14. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

15. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

16. Τισ διατάξεισ του άρκρου 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν. 

3863/2010 (Α 115) “Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ 

εργαςιακζσ ςχζςεισ,  όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 22 του ν. 4144/2013, 

17. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 

ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

18. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

19. Τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

20. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 

Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

21. Τισ διατάξεισ ου π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

22. Τισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
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23. Τισ διατάξεισ του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν 

ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

24. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

25. Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

26. Το με αρικμ. πρωτ. 30440/8.5.2006 ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ 

Ρροςταςίασ «Συμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και Συνεργεία Κακαριότθτασ», 

27. Το με αρικμ. πρωτ. 31262/16.11.2006 ςυμπλθρωματικό ζγγραφο του Υπουργείου 

Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ «Συμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και 

Συνεργεία Κακαριότθτασ» 

28. Τθν με Α.Ρ.31372/09.08.2010, ςυμπλθρωματικό ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ- Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςχετικά με τισ «ςυμβάςεισ του 

Δθμοςίου με εταιρίεσ security και ςυνεργεία κακαριότθτασ», 

29. Τισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 

ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

30. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

31. Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

32. Τισ διατάξεισ του Ν.4155/ΦΕΚ Αϋ/120/29.05.2013 «Εκνικό Σφςτθμα θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων &άλλεσ διατάξεισ». 

33. Τισ διατάξεισ του Ν.4488/2017 Αϋ/137/13.09.2017 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου 

&λοιπζσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηόμενων δικαιϊματα 

ατόμων με αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 39 (αποκλειςμόσ από 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ &χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβιάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 

34. Το υπϋαρικμ. 647ΦΕΚ /τεφχοσ Υ.Ο.Δ.Δ /6-12-2017 Ρερί Διαπιςτωτικισ Ρράξθσ Εκλογισ 

Ρρφτανθ & τεςςάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.  

35. Το Ν.4610/ΦΕΚ 70 Τ.Αϋ/7-5-2019 Συνζργειεσ Ρανεπιςτθμίων και ΤΕΙ πρόςβαςθ ςτθν 

Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και λοιπζσ 

διατάξεισ. 
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36. Τθν 105875/Η1/2787 ΦΕΚ Βϋ/4-7-2019 Απόφαςθ περί Κατανομισ Ακινιτων του Τεχνολογικοφ 

Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι)Δ. Ελλάδασ. 

37. Τθν υπϋαρικμ. 175419/Β2/11-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΜΑ46ΜΤΛΘ-Θ1Δ) Ζγκριςθ ανάλθψθσ 

υποχρζωςθσ ποςοφ 1.806.000,00 ευρϊ ςε βάροσ του ΚΑΕ  0845 «Δαπάνεσ κακαριςμοφ 

γραφείων» ζτουσ 2020,2021,2022,2023 Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. 

38. Τθν υπ’ αρικμ ……………. Απόφαςθ Συγκλιτου (ΑΔΑ: ………………..) περί ζγκριςθσ διενζργειασ 

τεφχουσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

39. Τθν υπ’ αρικμ …………… Απόφαςθ Συγκλιτου (ΑΔΑ ………………..) περί ζγκριςθσ ςυγκρότθςθσ 

Επιτροπϊν θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

40. Τθν υπϋαρικμ. ………………….. Aπόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ υποχρζωςθσ-ζγκριςθ δαπάνθσ 

(ΑΔΑ : ………………………..) θ οποία καταχωρικθκε ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου ςτισ ………………………….. 

41. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 

παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

42. Τθν υπϋ αρικ. ……./…./….-….-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων με κζμα: «Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για το οικονομικό ζτοσ …….. (ΚΑΕ 

0845) του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου», με ΑΔΑ:………….  

43. Τθν υπϋαρικμ. ……………….. Διακιρυξθ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, Θλεκτρονικόσ 

Δθμόςιοσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ ςε ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει …………..για τθν «παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 

των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων (εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων) του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου», για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ (12) μθνϊν από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και θ οποία εγκρίκθκε με τθν υπ ϋαρικμό ……… απόφαςθ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου με Θζμα «…………. 

44. Τα από ………………………………………………. 20XX Ρρακτικά τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ.  

45. Τα αποτελζςματα του παραπάνω διαγωνιςμοφ, κατακυρϊκθκαν με τθν αρικ. ……………. 

απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του «Ρανεπιςτιμιου Ρελοποννιςου» ςτο όνομα τθσ παραπάνω 

εταιρείασ.  

  

Κατόπιν τοφτου το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου, ανακζτει ςτθν ανωτζρω εταιρία, ονομαηόμενθ ςτο εξισ 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτι αναλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτθριακϊν 

εγκαταςτάςεων (εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων) τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Μονάδασ ______________του 





 

Σελίδα 113 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ που τθσ κατακυρϊκθκαν 

με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.    
 

ΑΘΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ- ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΚΕΙΑ   

1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων 

(εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων) του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, ςτισ:  

………………………………………………………… 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται  από………………….μζχρι …./…./………, με δικαίωμα 

προαίρεςθσ…………………... 

Ειδικότερα: 

 ……………………….. για τθν ΟΜΑΔΑ 1 - ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΡΟΛΘΣ 

 …………………………για τθν ΟΜΑΔΑ 2 - ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 …………………………για τθν ΟΜΑΔΑ 3 - ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΝΑ ΚΟΙΝΘΟΥ 

 …………………………για τθν ΟΜΑΔΑ 4 - ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΝΑ ΝΑΥΡΛΙΟΥ 

 …………………………για τθν ΟΜΑΔΑ 5 - ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΝΑ ΡΑΤΑΣ 

 ……………………….. για τθν ΟΜΑΔΑ 6 - ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΣΡΑΤΘΣ 

 

Αναλυτικά : όπωσ περιλαμβάνεται ςτον επιςυναπτόμενο ΡΙΝΑΚΑ θ προςφορά του. 

Τα προσ κακαριότθτα κτιρια τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Μονάδασ ………………..………του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου, είναι: 

(Θα ςυμπεριλθφκεί ο πίνακασ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων κάκε Πανεπιςτθμιακισ Μονάδασ, από το 

Παράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ) 

Θ υπθρεςία κα υλοποιθκεί από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 

περιγράφονται αναλυτικά, ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, ςτθν Ρροςφορά του Αναδόχου, θ οποία είναι 

δεςμευτικι, ςτθ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ κακϊσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα κακαριςμοφ (ϊρεσ, 

είδοσ κ.λ.π) που κα ςυμφωνθκεί με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ κάκε Ομάδασ/Ρανεπιςτθμιακισ 

Μονάδασ.  

Το προςωπικό του Αναδόχου/ων κα εργάηεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων Υπθρεςιϊν τθσ κάκε 

Ομάδασ/Ρανεπιςτθμιακισ Μονάδασ. 

 

ΑΘΟ 2. ΑΜΟΙΒΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ –ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ -ΦΟΟΙ  

1. Το ςυνολικό τίμθμα για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ για τθν Ομάδα /Ρανεπιςτθμιακι 

Μονάδα …………… ανζρχεται :  

μθνιαίωσ ςτο ποςό των #.................#ευρϊ πλζον του ιςχφοντοσ αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. ετθςίωσ ςτο ποςό 

#.................# ευρϊ πλζον του ιςχφοντοσ αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 

ςυνολικό κόςτοσ ……………(…) μθνϊν είναι #.................# πλζον του ιςχφοντοσ αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.  
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2. Θ πλθρωμι του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα, μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ 

τιμολογίου και τθν υπογραφι του ςχετικοφ πρωτοκόλλου βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Βεβαίωςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 6 τθσ Διακιρυξθσ  

Με τθν κατάκεςθ του πρϊτου τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει:   

 ΤΟ ΕΝΤΥΡΟ 4 ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ που υποβάλλεται ςτο Σ.ΕΡ.Ε.  

 Εξοφλθτικζσ αποδείξεισ που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των εξόδων δθμοςίευςθσ του νομαρχιακοφ 

και τοπικοφ Ελλθνικοφ Τφπου   

Θ αμοιβι για τθ παροχι των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν υπόκειται ςε κρατιςεισ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Αρ.375 παρ.7), 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν και 0,02% υπζρ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν (Ν.4412/2016 

Αρ.36 παρ.6) μετά του αναλογοφντοσ χαρτοςιμου και του επ’ αυτοφ ΟΓΑ χαρτοςιμου, οι οποίεσ 

υπολογίηονται ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ προ Φ.Ρ.Α. τθσ αρχικισ και βαρφνουν τον Ανάδοχο κακϊσ και 

οποιαδιποτε άλλθ κράτθςθ τυχόν κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ με τον 

Ανάδοχο. 

Επίςθσ κα γίνει παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ποςοςτοφ (%) 8% επί τθσ κακαρισ αξίασ, για τθν οποία 

χορθγείται βεβαίωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ 167). Ο ΦΡΑ βαρφνει το 

«Ρανεπιςτιμιο»  

Το ζργο χρθματοδοτείται από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου ΚΑΕ 0845. 

 

ΑΘΟ 3. ΚΑΛΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

3.1 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  αρμόδια 

τριμελι επιτροπι παραλαβισ  θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο Ρρυτανικό Συμβοφλιο για όλα τα ηθτιματα 

που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 

και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 

του ν. 4412/2016 και τυχόν τροποποιιςεισ του.  

3.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ 

με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι 

υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ 

ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο 

επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 

επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 

τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3.3 Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο 

οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ 

του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να 

ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο 

εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ 

υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

Θ Επιτροπι  Ραραλαβισ, κα καταρτίηει το ανάλογο πρακτικό Ραραλαβισ/καλισ εκτζλεςθσ, το οποίο κα 

ςυνοδεφει το τιμολόγιο του Αναδόχου πριν από κάκε πλθρωμι.  

 

ΑΘΟ 4. ΕΚΧΩΘΣΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο ανάδοχοσ δεν υποκακίςταται από τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εν’ όλο ι εν μζρει ςτα δικαιϊματα ι 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ παροφςα ςφμβαςθ. Κατ’ εξαίρεςθ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να 

εκχωριςει μζροσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του 

που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα, μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά περίπτωςθ. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο ανάδοχοσ ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι και γνωςτοποιεί το 

ςφνολο των εγγράφων που πιςτοποιοφν τθν εκχϊρθςθ προσ τθν Τράπεηα.  

 Θ Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ αναφορικά με τθ 

εξζλιξθ τθσ ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ μεταξφ του αναδόχου και τθσ τελευταίασ. Ειδικότερα δε εάν λόγω 

ζκπτωςθσ του αναδόχου, λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, επιβολι και καταλογιςμόσ ρθτρϊν κακϊσ και λόγω άλλων 

ςυναφϊν περιςτάςεων που προβλζπονται ςτθ Διακιρυξθ και ςτθ ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει 

τισ υποχρεϊςεισ του ζναντι τθσ Τράπεηασ.  

 

ΑΘΟ 5. ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και μζςα ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του 

αρμοδίου οργάνου του «Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου».  

Οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα υπογράφεται και από 

τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία.  

Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου ζχει τθ δυνατότθτα να τροποποιιςει τουσ χϊρουσ και να ανακατανείμει 

τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, εφόςον προκφψει αλλαγι ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του (εςωτερικοφσ και 

εξωτερικοφσ χϊρουσ) που αφοροφν τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ κτιρια,  

 α) με ανάλογθ μείωςθ του μθνιαίου κόςτουσ με βάςθ τα τετραγωνικά μζτρα, ςε περίπτωςθ μείωςθσ των 

εγκαταςτάςεων.  Στθν περίπτωςθ αυτι, κα πραγματοποιείται τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθ 
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νομοκεςία. Πςον αφορά το χρονικό διάςτθμα από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του αναδόχου ζωσ και τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ, κα μπορεί να γίνει αναδρομικά θ αντίςτοιχθ 

μείωςθ του τιμιματοσ, εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει ειδοποιθκεί τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθν υπογραφι τθσ 

τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ     

 ι  

β) με τροποποίθςθ των ωρϊν παροχισ υπθρεςιϊν για τθν κακαριότθτα ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν και τα 

νζα κτιρια, ςε περίπτωςθ αφξθςθσ των εγκαταςτάςεων, χωρίσ να ξεπεραςτεί ο αρχικόσ προχπολογιςμόσ 

τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει επίςθσ να υπάρξει τροποποίθςθ ςτθσ ςφμβαςθσ.   

Ωςτόςο, για τθν αυξομείωςθ των ωρϊν μεταξφ των προβλεπόμενων ςτθν ςφμβαςθ χϊρων και θμερϊν δεν 

χρειάηεται τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ αλλά αυτό κα γίνεται με ζγγραφθ ειδοποίθςθ του αναδόχου 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου e-mail) και αποδοχι αυτοφ.   

 

 ΑΘΟ 6. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ κα απαςχολοφνται …………….…………….. εργαηόμενοι του 

«Αναδόχου» ςφμφωνα με αναλυτικό πρόγραμμα κακαριςμοφ (ϊρεσ, είδοσ, κ.λ.π) που κα ςυμφωνθκεί με 

τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ κάκε Ομάδασ/Ρανεπιςτθμιακισ Μονάδασ  

 2. Οι εργαηόμενοι του «Αναδόχου» που κα απαςχολθκοφν υπάγονται ςτθν αρικμ.  ……………………….. 

ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ.  

3. Θ κακαριότθτα κα εκτελείται ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά του «Αναδόχου» ςε ςυνδυαςμό με 

τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ ……………. που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα 

Σφμβαςθ ςαν ΡΑΑΤΘΜΑ Ι και ΙΙ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.  

4. Το αντικείμενο τθσ παροφςασ κα υλοποιιςει ο ανάδοχοσ με δικό του προςωπικό. Ουδεμία ςχζςθ 

ιδρφεται μεταξφ του προςωπικοφ που απαςχολεί ο ανάδοχοσ με το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου και 

ςυνεπϊσ, θ καταβολι μιςκϊν, θμερομίςκιων, επιδομάτων, αςφαλιςτικϊν ι άλλων ειςφορϊν κλπ 

βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ 

υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ ωσ προσ το 

απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 

οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ 

αποκατάςταςι τθσ. Ο Ανάδοχοσ/οι υποχρεοφται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ δθλαδι, καταβολι νομίμων αποδοχϊν οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι 

κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τθν οικεία ΣΣΕ (Κλαδικι), τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, αςφαλιςτικι 

κάλυψθ κ.λπ.  

5. Πλεσ οι υποχρεϊςεισ και οικονομικζσ επιβαρφνςεισ που προκφπτουν από αυτι τθν αςφάλιςθ κακϊσ και 

κάκε ειςφορά υπζρ των Οργανιςμϊν και ταμείων κυρίασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ και για κρατιςεισ υπζρ 

τρίτου και λοιπζσ εν γζνει επιβαρφνςεισ φόρουσ τελ. Χαρτοςιμου κ.λ.π., βαρφνουν αποκλειςτικά τον 

Ανάδοχο ωσ εργοδότθ του κάκε φφςθσ προςωπικοφ που χρθςιμοποιείται από αυτόν.  
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6. Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ ο Ανάδοχοσ/οι υποχρεοφται να τθρεί τουσ 

κείμενουσ νόμουσ, διατάξεισ κ.λ.π. και γενικά αυτοφσ που αφοροφν τθν υγεία και αςφάλεια του 

προςωπικοφ που χρθςιμοποιείται από αυτόν, ευκυνόμενοσ για κάκε παράβαςθ του.  

7. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με 

τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

 

ΑΘΟ 7. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

 Για τθν άρτια, άριςτθ, πιςτι και ςφμφωνα με τουσ εδϊ όρουσ εκτζλεςθ τθσ Υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ με τθν 

υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατζκεςε ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου τθν με αρικμό ………… τθσ 

…………….. Κδρυμα – Κατάςτθμα ……………….. ποςοφ ……………. Ευρϊ, επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 

ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με διάρκεια ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ. Αυτι κα 

επιςτραφεί ζνα μινα μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ, εφόςον δεν ζχει παρουςιαςτεί λόγοσ 

ζκπτωςθσ του Αναδόχου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα παρακάτω. Ρζρα από τθν κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ δικαιοφται το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου ςε περίπτωςθ κιρυξθσ του Αναδόχου τθσ ωσ 

ζκπτωτου να αξιϊςει ςωρευτικά και τθν ανόρκωςθ κάκε ηθμίασ κετικισ ι αποκετικισ που αυτό υπζςτθ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ. 

 

ΑΘΟ 8. ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ  

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ δφναται να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ.  

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ  

επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται 

με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 

τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ 

παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.  

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν μπορεί αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
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Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιεςδιποτε ηθμιζσ ι διαφυγόντα κζρδθ 

υποςτεί ο Ανάδοχοσ από τθν ζκπτωςι του ι/και τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για οποιεςδιποτε κετικζσ και αποκετικζσ, άμεςεσ ι 

ζμμεςεσ ηθμιζσ υπζςτθ θ Ανακζτουςα Αρχι από τθ μθ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, ενϊ δεν 

απαλλάςςεται από ευκφνεσ και άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ και υποχρεϊςεισ, που απορρζουν από τθ 

Σφμβαςθ ι τον Νόμο.  

Ρεραιτζρω, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ανακζςει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά 

τθν αξιολογικι ςειρά υποψιφιο Ανάδοχο με ςυνζπεια ότι θ τυχόν επιπλζον διαφορά ωσ προσ τθν 

αμοιβι του υποκατάςτατου Αναδόχου, κα βαρφνει τον ζκπτωτο Ανάδοχο εκπίπτουςα από τθν 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου  δφναται να αξιϊςει 

επιπλζον οποιαδιποτε νόμιμθ αποηθμίωςθ.  

 

ΑΘΟ 9. ΛΥΣΘ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Με τθ λιξθ τθσ περιόδου παροχισ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και αφοφ παραςχεκοφν όλεσ οι 

απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ και τθν αποπλθρωμι του Αναδόχου/ων, λφεται θ παροφςα ςφμβαςθ.  

2. Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ με τισ προχποκζςεισ που 

ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:  

 ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, 

παρά τισ προσ τοφτο οχλιςεισ του Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου 

 ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ κατά παράβαςθ των οριηομζνων ςτθν παροφςα,  

 θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,   

 ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 τθσ Διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 

αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

  θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 

που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ 

του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ,  

 θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 

του άρκρου 68 του ν. 3863/2010   

 ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία, με απόφαςθ των οργάνων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ι τθσ 

Ρολιτείασ, ρυκμιςτεί με διαφορετικό τρόπο θ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν τθσ κακαριότθτασ (π.χ. 

δυνατότθτα πρόςλθψθσ φυςικϊν προςϊπων ωσ προςωπικό κακαριότθτασ), ιδίωσ μάλιςτα για 

λόγουσ διαςφάλιςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, θ ςφμβαςθ δφναται να περιοριςτεί κατά το 
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μζτρο που κα επιβάλουν οι νζεσ ςυνκικεσ, ι και να διακοπεί. Για τθ διακοπι ι τον περιοριςμό τθσ 

ςφμβαςθσ κα προθγείται απαραίτθτα δίμθνθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Αναδόχου. Σε αμφότερεσ 

τισ περιπτϊςεισ, ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθσ, 

3. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγω ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 

από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν εφόςον: 

 δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ  

 εκδοκεί πράξθ επιβολισ προςτίμου για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ ωσ «υψθλισ» θ «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ για 

δεφτερθ φορά κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 68 Ν.3863/2010 όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει)  

 ςε περίπτωςθ που δεν τθρεί απαρζγκλιτα τθσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι τθν 

καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν των εργαηομζνων του, τθν τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, τθν 

αςφαλιςτικι κάλυψθ τουσ, τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων του κλπ.  

  Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ανωτζρω κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ Σφμβαςθ και κα του 

επιβάλλονται οι νόμιμεσ κυρϊςεισ που προβλζπονται από το άρκρο 203 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΘΟ 10. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ  

 1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 

μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ 

βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται. Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι 

παρακάτω: (1) Γενικι ι μερικι απεργία, που ςυνεπάγεται τθ διακοπι των εργαςιϊν του καταςτιματοσ 

του αναδόχου, (2) Γενικι ι μερικι πυρκαγιά ςτο κατάςτθμα του αναδόχου, (3) Ρλθμμφρα (4) Σειςμόσ, (5) 

Ρόλεμοσ.   

2. Ο ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 

εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςτεί προσ τθν Ανακζτουςα 

Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 

που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται 

να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του αναδόχου, διαφορετικά 

με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ.  

 

ΑΘΟ 11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τα ζγγραφα που διζπουν τθν παροφςα ςφμβαςθ, τα 

οποία υπογράφονται από αμφότερα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, προςαρτϊνται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και 

αποτελοφν ζνα ενιαίο και αναπόςπαςτο ςφνολο με τθ ςφμβαςθ, είναι δε τα εξισ:  

1. Θ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ  
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2. Θ τεχνικι προςφορά του Αναδόχου   

3. Θ οικονομικι προςφορά του Αναδόχου   

4. Θ παροφςα ςφμβαςθ  

5. Θ απόφαςθ του αρμοδίου Οργάνου του Ρανεπιςτιμιου Ρελοποννιςου, Συνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου 

αρικμ…………… / (κζμα ..) και ΑΔΑ: ………………………, με τθν οποία ζγινε θ κατακφρωςθ. 

 

ΑΘΟ 12. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΘΙΑ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο. Ο ανάδοχοσ και το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου 

κα προςπακοφν να ρυκμίηουν καλόπιςτα κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ 

κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 

χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

 Επί διαφωνίασ, θ διαφορά κα λφνεται από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα Δικαςτιρια τθσ 

Τρίπολθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ Ελλθνικι Νομοκεςία, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελλθνικό.  

Εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, δφναται επίςθσ να προςφφγουν, αντί ςτα Δικαςτιρια ςε διαιτθςία, 

ςφμφωνα πάντα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια 

ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά Δικαςτιρια κατά τα 

οριηόμενα ςτθν παραπάνω παράγραφο.  

Κάκε άλλθ επεξιγθςθ που δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, αυτι κα ρυκμίηεται ςφμφωνα με 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

 

Θ ςφμβαςθ αυτι ςυντάχκθκε ςε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάςτθκε ςτουσ ςυμβαλλόμενουσ και 

υπογράφτθκε και από τουσ δφο.  

   

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου                    Για τθν εταιρεία με τθν επωνυμία 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΕΕΕΣ 

 

ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ  

1. Χριςθ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ςε θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ του ΕΣΘΔΘΣ  

 Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με 

αξία άνω των εκάςτοτε ορίων τθσ ΕΕ, οι οποίεσ και διεξάγονται μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων(ΕΣΘΔΘΣ), και ειδικότερα κατά τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικ. 

56902/215 ΥΑ - ΦΕΚ1924/Β/02.06.2017 και ςτθν υπ’ αρικ. 117384 ΚΥΑ ΦΕΚ 3821/Β/31.10.2017 που 

αφοροφν ςτθν λειτουργία του ΕΣΘΔΘΣ, προτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ και οι 

οικονομικοί φορείσ να εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ ΕΕΕΣ με τθ 

χριςθ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ διαχείριςθσ eΕΕΕΣ:  

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ μίασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ 

eΕΕΕΣ,  εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ που επικυμοφν για τον εκάςτοτε διαγωνιςμό τουσ, και το παράγουν ςε 

μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό 

υπολογιςτι τουσ.   

 2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ:  

- το περιεχόμενο του αρχείου τφπου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, κείμενο 

τθσ διακιρυξθσ, είτε αναρτάται το αρχείο τφπου PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, ξεχωριςτά ωσ 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ και  

- το αρχείο τφπου XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να το χρθςιμοποιιςουν για τθ δθμιουργία μζςω μίασ  υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ςχετικισ 

απάντθςθσ τουσ.  

 3. Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο 

ΕΕΕΣ όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι 

είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο τφπου PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ) 

ςε μορφι αρχείου τφπου PDF ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο 

και ςτθ διακιρυξθ.   

 4. Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ του απαιτοφμενου ΕΕΕΣ, 

προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο τφπου 

XML. Στθ ςυνζχεια μζςω μίασ  θλεκτρονικισ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ παράγουν τθν απάντθςθ τουσ ςε αρχείο 

τφπου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν,  αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου τφπου XML ςτα ςυνθμμζνα του 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ 

ςε μία υπθρεςία eΕΕΕΣ και να δθμιουργοφν το EΕΕΣ από τθν αρχι: να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ 
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όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να 

ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να παράγουν αρχείο τφπου PDF προκειμζνου να το 

υπογράψουν ψθφιακά και να το επιςυνάψουν ςτα ςυνθμμζνα τθσ θλεκτρονικισ προςφορά τουσ ςτο 

ΕΣΘΔΘΣ. 

2. Το ΕΕΕΣ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ   

Το ΕΕΕΣ ςυντάχκθκε με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ Promitheus ESPDint 

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και 

διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ ςχετικι ανακοίνωςθ είναι 

διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ «www.promitheus.gov.gr».   

Το πρότυπο ΕΕΕΣ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζχει αναρτθκεί ςε μορφι XML ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

ΕΣΘΔΘΣ για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ 

eΕΕΕΣ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. Επίςθσ το περιεχόμενο του αρχείου, ζχει ενςωματωκεί ςτο κείμενο 

τθσ διακιρυξθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςτο Ραράρτθμα III.   

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ψθφιακά από τον φορζα που το εκδίδει, φζρει θμερομθνία εντόσ  

των τελευταίων δζκα (10) θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν 

απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ.  

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο  

ΕΕΕΣ ςε μορφι pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνο.  

Μόνον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν 

ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ  υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να 

ηθτθκοφν οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ παρζχει τουσ ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα,   θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ. 6 του 

άρκρου 79  του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να  υποβάλουν δικαιολογθτικά  

ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, εφόςον και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να 

λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.  

Εφόςον ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ επικαλείται τθ δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικϊν 

φορζων για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ, το ΕΕΕΣ ςυμπλθρϊνεται και από αυτοφσ και 

υποβάλλεται από τον οικονομικό φορζα.   

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, ςε περίπτωςθ Φυςικοφ Ρροςϊπου από τον ίδιο, επί Εταιρειϊν Ρεριοριςμζνθσ 

Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και Ρροςωπικϊν Εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τουσ διαχειριςτζσ τουσ ι πρόςωπο 

ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο απ' αυτοφσ, επί Ανϊνυμων Εταιρειϊν (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 

Εταιρείασ (δθλ. από Φυςικό Ρρόςωπο το οποίο ςφμφωνα με το καταςτατικό εκπροςωπεί και δεςμεφει 
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τθν Εταιρεία) ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 

Εταιρείασ, τα Φυςικά Ρρόςωπα που αςκοφν διοίκθςι ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και τα αντίςτοιχα κατά 

το δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ πρόςωπα.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Ενθμζρωςθ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο 

που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 

τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ 

τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 

παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ 

Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 

ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 

των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 

λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ 

του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 

περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 

πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 

προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και 

μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι 

ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ 

νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με 

δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω 

περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί 

να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 

απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 

απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι 

ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε 

και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIII - Ρίνακασ αντιςτοίχιςθσ λόγων αποκλειςμοφ-κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 
και αποδεικτικϊν μζςων 

Αποδεικτικά μζςα-Υπθρεςίεσ (2.2.9.2 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

2.2.3.1 Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ 
καταδίκεσ για τα αδικιματα που ορίηονται 
ςτο άρκρο άρκρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016: 
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό 
δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικοφ 
φορζα 
Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ 
Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα 
ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ 
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ 
Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ 
εμπορίασ ανκρϊπων 

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν 
εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι 
πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.1: α) επίςθμθ 
διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν 
εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται 
διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και β) ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

2.2.3.2 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει 
ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά 
τθν καταβολι φόρων, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτθν 
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ 

Α) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ- μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι 
θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2. 
α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ 
ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται 
διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis))  και β) ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ:  
Φορολογικι Ενθμερότθτα, άλλωσ, ςτθν 
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Αποδεικτικά μζςα-Υπθρεςίεσ (2.2.9.2 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

περίπτωςθ οφειλισ, βεβαίωςθ οφειλισ που 
εκδίδεται από τθν Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ιςχφ 
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ  ι, ςτθν περίπτωςθ 
που δεν αναφζρεται ςε αυτι χρόνοσ ιςχφοσ, 
που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι τθσ.  
 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ 
χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο 
και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι 
άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Β) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι 
θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2: 
α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ 
ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται 
διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και β) ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ: 
Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ οφειλισ, βεβαίωςθ οφειλισ που 
εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ιςχφ 
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ, ι ςτθν περίπτωςθ 
που δεν αναφζρεται ςε αυτι χρόνοσ ιςχφοσ, 
που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι τθσ (και οποιοδιποτε άλλου 
αςφαλιςτικοφ φορζα ςτον οποίο τυχόν 
υπάγεται)  

 Γ) Υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ 
οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ (ςτθν 
περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει 
τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά 
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ. Θ διλωςθ απαιτείται μόνο ςτθν 
περίπτωςθ που δεν υπάγεται  αποκλειςτικά 
ςτον e-ΕΦΚΑ) 

 Δ) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί 
δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
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Αποδεικτικά μζςα-Υπθρεςίεσ (2.2.9.2 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

2.2.3.3.α Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων που 
απορρζουν από διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ  

2.2.3.3.β Καταςτάςεισ οικονομικισ αφερεγγυότθτασ: 
Ρτϊχευςθ 
Υπαγωγι ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι 
ειδικι εκκακάριςθ 
Αναγκαςτικι διαχείριςθ από δικαςτιριο ι 
εκκακαριςτι  
Υπαγωγι ςε Διαδικαςία εξυγίανςθσ 
 

Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, 
που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ 
εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 
2.2.3.4.β: α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ 
δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν 
κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και β) ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
α) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, 
από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, 
 Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ 
απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ 
του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ 
προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό 
μεταβολϊν. 
β) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο 
προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει 
λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ 
των εταίρων.  
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ,  το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό 
Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα 
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ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για 
τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα 
ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και 
μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ.. 
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων του 
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα θ παροφςα 
παράγραφοσ διαμορφϊνεται αναλόγωσ για τισ 
καταςτάςεισ ειδικισ εκκακάριςθσ που 
επιβάλλονται με αποφάςεισ των αρμοδίων 
αρχϊν. 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων 
 

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

2.2.3.3.γ Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ςυνάψει 
ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ 
περίπτωςι του εφαρμογισ θ περίπτωςθ β. τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), 
και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ 
παράβαςθσ 

2.2.3.3.δ Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ 
τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

2.2.3.3.ε Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ, ι επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει 
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει 
με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ *άλλωσ, ςε 
περίπτωςθ προθγοφμενθσ εμπλοκισ, αυτι 
δθλϊνεται ωσ πραγματικό γεγονόσ+ 

2.2.3.3.ςτ Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ από προθγοφμενθ 
ςφμβαςθ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ 
καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι 
άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με 
προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

2.2.3.3.η 
και θ 

Σοβαρζσ απατθλζσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ 
πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν, απόπειρα επθρεαςμοφ, 
με ακζμιτο τρόπο, τθσ διαδικαςίασ λιψθσ 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ: α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ 
ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν 
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για 





 

Σελίδα 129 

Αποδεικτικά μζςα-Υπθρεςίεσ (2.2.9.2 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
απόκτθςθσ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν.   
 

τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, β) δεν ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) ιταν ςε κζςθ να 
υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, και 
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ 

2.2.3.3.κ Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ 
παραπτϊματοσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν ζχει διαπράξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν 
ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι 
άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του 
επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι 
αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ 
αρμοδιότθτεσ. 

2.2.3.3.ι  Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ 
παραπτϊματοσ 

α) Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί 
ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό 
διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ 
ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό 
αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται 
επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν 
ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.  
Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει επιβλθκεί ςε 
βάροσ τθσ υποψιφιασ εταιρείασ, μζςα ςε 
χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, 
τουλάχιςτον δφο (2) πράξεων επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςυνολικοφ 
φψουσ τουλάχιςτον δζκα χιλιάδων (10.000) 
ευρϊ, για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ, κακεμιά από τισ οποίεσ 
χαρακτθρίηεται ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 





 

Σελίδα 130 

Αποδεικτικά μζςα-Υπθρεςίεσ (2.2.9.2 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

ςοβαρότθτασ κατ’ εφαρμογι τθσ υ.α. 2063/Δ1 
632/2011 ι οποιαςδιποτε διάταξθσ ρυκμίςει 
μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάςεων 
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ,  
Υπεφκυνθ διλωςθ ότι: β)Δεν ζχει κθρυχκεί 
ζκπτωτθ θ υποψιφια εταιρεία κατ’ εφαρμογι 
τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ, μζςα ςε 
χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
τθσ προςφοράσ,  
γ) Δεν ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ τθσ προςωρινισ 
διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ ι τμιματοσ ι 
τμθμάτων τθσ επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ 
κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 1Β του άρκρου 24 του 
ν. 3996/2011, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν 
(3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
 

2.2.3.8 Οριηόντιοσ αποκλειςμόσ από μελλοντικζσ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι 
δεν ζχει επιβλθκεί ςτον οικονομικό φορζα θ 
κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ 
παραχϊρθςθσ 

2.2.3.4 Αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ 
 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν 
υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
τουσ κατά τθν περ. α) τθσ παραγράφου 2.2.3.5 
βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  
ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ 
παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του 
ελζγχου δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ 
διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν 
αυτι είναι διαφορετικι του προςωρινοφ 
αναδόχου,  πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του 
τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι 
επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ 
διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι 
κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά 
περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των 
δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν 
ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ 
αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά 
από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο 
προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα 
ψιφου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα 
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.5. 
iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν 
του προςωρινοφ αναδόχου: 
- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ 
τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι 
μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί 
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ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του. 
- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των 
μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο 
μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
Ειδικότερα: 
Α) Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν 
Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να 
προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι 
ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα 
ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον 
αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ 
εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
προςφοράσ. 
Β) Πςον αφορά τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ 
εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που 
αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 
Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 
i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ 
τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι 
μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ 
ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον 
αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ 
τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο 
βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το 
πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ. 
iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να 
προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ 
προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.  
Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ 
ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν 
προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των 
μετοχϊν, προςκομίηουν: 
i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ 
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια 
αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, 
διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ 
του διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ μθ 
πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται 
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υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 
ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ 
προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, 
iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, 
προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, 
που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) 
των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα 
με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν τα 
πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ 
λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω 
πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει 
διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ 
αιτιολογίασ αυτισ. 
iv) Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγου 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 
3310/2005 οι Α.Α. δφνανται να απαιτοφν 
υπεφκυνθ διλωςθ ότι οι ςυμμετζχουςεσ 
εταιρείεσ δεν είναι εξωχϊριεσ και δεν 
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 εδαφ. α & 
β του άρκρου 4 του Ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει . 

2.2.4 Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό 
μθτρϊο 
 

Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, το οποίο να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν, ςφμφωνα 
με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρει 
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 
 

Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο εμπορικό 
μθτρϊο, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα 
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
του, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
διατάξεισ αυτϊν, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο 
ιςχφοσ.  
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα γίνεται αποδεκτό 
και πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία 
υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των Επιμελθτθρίων 
(Εμπορικό, Βιομθχανικό ι Βιοτεχνικό 
Επιμελθτιριο) 

 Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο 
μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 
κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
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οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο 
μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου 
τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ 

Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: Εφόςον 
απαιτείται ζγκριςθ για να μπορεί o 
οικονομικόσ φορζασ να παράςχει τισ 
ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 
 

Βεβαίωςθ, θ οποία να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα 
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
τθσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
διατάξεισ αυτϊν, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο 
ιςχφοσ, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ μπορεί o οικονομικόσ 
φορζασ να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ 
χϊρα εγκατάςταςισ του. 

Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: Εφόςον 
απαιτείται να είναι ο οικονομικόσ φορζασ 
μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
μπορεί να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ 
ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

Βεβαίωςθ, θ οποία να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα 
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
τθσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
διατάξεισ αυτϊν, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο 
ιςχφοσ, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν ιδιότθτα μζλουσ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν. 

2.2.5. Μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται 
βάςει τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ 

Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, 
των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν ςτισ περιπτϊςεισ 
όπου θ δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι 
ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ . Σε περίπτωςθ που 
ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ο οικονομικόσ 
φορζασ δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ 
ιςολογιςμοφ, τότε κα πρζπει να υποβάλλει 
υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν 
ςυνοδευόμενθ από τα ςχετικά επίςθμα 
ςτοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δθλϊςεισ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. 
κ.λ.π.). Ομοίωσ ςε περίπτωςθ που δεν ζχει 
ακόμθ ολοκλθρωκεί θ δθμοςίευςθ του 
ιςολογιςμοφ του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ 
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςυνοδευόμενθ 
από τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν 
( π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, 
δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. κ.λ.π.)  για το ζτοσ αυτό. 
Επιχειριςεισ που λειτουργοφν ι αςκοφν 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό 
διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά 
νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλλουν τουσ 
ιςολογιςμοφσ που ζχουν εκδοκεί και τα ςχετικά 
επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το 
διάςτθμα αυτό ( π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ 
ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. κ.λ.π.). 
Για οικονομικοφσ φορείσ που ζχουν 
λειτουργιςει χρονικό διάςτθμα μικρότερο από 

 Σφςταςθ οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθ 
δραςτθριοτιτων 
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 το ηθτοφμενο ςτθ διακιρυξθ: Υπεφκυνθ 
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται θ θμερομθνία ίδρυςθσ του 
οικονομικοφ φορζα ι που άρχιςε τθσ 
δραςτθριότθτεσ ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι λοιπζσ δθλϊςεισ προςαρμόηονται ανάλογα 
με το χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ. 

2.2.6 Για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου αναφοράσ 
 

α) Κατάλογο των κυριότερων υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν και ο οποίοσ κα περιλαμβάνει 
τα κάτωκι ςτοιχεία εμπειρίασ: 
Αναλυτικότερα:  
(i) Τα ςτοιχεία εμπειρίασ κα περιλαμβάνονται 
ςε πίνακα και κα είναι τα κάτωκι:  
α. Τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ – Τοποκεςία. 
β. Ονομαςία Αναδόχου (Μεμονωμζνθ 

επιχείρθςθ ι Κοινοπραξία) τθσ ςφμβαςθσ.  
γ. Επιμεριςμόσ των υπθρεςιϊν κάκε 

επιχείρθςθσ, ςτθν ςφμβαςθ (Ροςοςτό και 
είδοσ ςυμμετοχισ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ).  

δ. Εργοδότθσ (αποδζκτθσ).  
ε. Θμερομθνίεσ ζναρξθσ - περαίωςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ (εφόςον ζχει περαιωκεί), διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ.  

ςτ. Τελικι αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
θ. Εκτελεςμζνθ Αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ 
κ. Σφντομθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ από τθν οποία κα προκφπτει ότι 
καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  

(ii) Ο πίνακασ αυτόσ ςυνοδεφεται, εάν μεν ο 
αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, από 
ςυμβάςεισ και πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ 
αυτϊν που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν 
αρμόδια αρχι, ςτα οποία περιγράφεται οι 
παρεχόμενθ υπθρεςία και κα αναφζρεται ο 
χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ και κα βεβαιϊνεται ότι 
αυτι εκτελζςτθκε ζντεχνα και εντόσ των 
εγκεκριμζνων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο 
αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με 
αντίςτοιχθ διλωςθ του αποδζκτθ. Εφόςον δεν 
είναι δυνατι θ προςκόμιςθ των παραπάνω, 
προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναφζρεται 
ο λόγοσ για τον οποίο δεν κατζςτθ εφικτι θ 
προςκόμιςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
και θ οποία κα ςυνοδεφεται από αντίγραφο του 
τιμολογίου και, εφόςον υφίςταται, τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 

2.2.7 Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ 
οργανιςμοφσ ςχετικά με πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,  ςυςτιματα ι 

Τα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά 
που αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
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πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ 

και ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ. 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι 
ιςοδφναμα πρότυπα από οργανιςμοφσ 
εδρεφοντεσ ςε κράτθ-μζλθ υπεφκυνθ διλωςθ 
με τθν οποία κα εξθγεί τουσ λόγουσ και κα 
διευκρινίηει ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα 
ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ. 
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