
Σελίδα 1 από 86 

 

`  

 ΟΚΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ  Λωάννινα,17 Νοεμβρίου 2020 
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ   

ΘΡΕΛΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ   

ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ  Αρ. Ρρωτ. οικ.:  148651 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ   
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ, Δ.Υ. &    

ΚΑΤΛΚΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ   

     Ταχ. Δ/νςθ:    Βορείου Θπείρου 20  ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ ΑΝΟΛΚΤΟΣ ΔΛΕΚΝΘΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 
ΟΛΩΝ 

       454 45 Λωάννινα  ΔΘΜΟΣΛΟΣ ΜΕΛΟΔΟΤΛΚΟΣ ∆ΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 

Ρλθροφορίεσ:  Αντϊνθσ Μαυράκοσ  (ΣΕ ΕΥΩ) 

     Τθλζφωνο: 2651360339  C.P.V. : 90910000-9 
                  Fax: 2651360341   

             E-mail: antonismav@apdhp-
dm.gov.gr 

  

     Λςτοςελίδα: www.apdhp-dm.gov.gr   

    

ΔΛΑΚΘΥΞΘ Αρ.  10/2020 

Ανοικτοφ, Διεκνι, άνω των ορίων,  Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ, για τθν 
ανάδειξθ αναδόχου ι  αναδόχων υπθρεςιϊν κακαριότθτασ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, 
Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και 
Τςοτυλίου και για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. για τα ζτθ 2021 και 2022.  

 

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ  

Ο ΣΥΝΤΟΝΛΣΤΘΣ  
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΘΡΕΛΟΥ – ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

 

Ζχοντασ υπόψθ :  
1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 
2. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 
3. Τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ) «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.   

4. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».  
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5. Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο». 

6. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ 
του ζκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 68 «Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν» του ν. 
3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’) «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ 
εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 39 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 
137/Αϋ) και ιςχφει. 

8. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 
ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

9. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Αϋ)  «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν 
Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)», όπωσ ιςχφει. 

10. Τθν  με αρικμ. 196/03-08-2017 (ΦΕΚ 2824/Βϋ/11-08-2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ 
Ψθφιακισ  Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ περί «κακοριςμοφ θμεριςιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα 
καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου». 

11. Τισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Αϋ) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 
Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

12. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».  
13. Τισ διατάξεισ του ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 
14. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Αϋ) «Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα 

και Ρολιτιςτικά Κζματα».  
15. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε 

δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία». 
16. Τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Ρερί παρακράτθςθσ φόρου 

ειςοδιµατοσ», όπωσ ιςχφει µε το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία 
ειςοδιµατοσ, επείγοντα µζτρα εφαρµογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ». 

17. Τθν με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Βϋ) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ ««φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ». 

18. Τθν με αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

19. Τθν με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β’/16.11.2016) Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων με κζμα: «Ζγκριςθ του "ΕΕΕΣ του άρκρου 79 παρ. 1 και 3 του ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ Σφμβαςθσ άνω των ορίων των 
Οδθγιϊν». 

20. Τθν υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ του 
χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 
0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των 
λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016». 

21. Τθν με αρικμ. οικ. 4241/127/30.01.2019 (ΦΕΚ 173/Αϋ) Απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Κακοριςμόσ κατϊτατου μιςκοφ και 
κατϊτατου θμερομιςκίου για τουσ υπαλλιλουσ και τουσ εργατοτεχνίτεσ όλθσ τθσ χϊρασ». 
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22. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και το ςφνολο 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. 

23. Τισ διατάξεισ του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ)  «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, Στελζχωςθ τθσ 
Ρεριφζρειασ, ρφκμιςθ κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

24. Τισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

25. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

26. Τισ διατάξεισ του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ 
ζργου και άλλεσ διατάξεισ». 

27. Τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4325 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδθµοκρατιςµόσ τθσ ∆ιοίκθςθσ – 
καταπολζµθςθ γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν κι 
άλλεσ διατάξεισ». 

28. Τθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία 
διορίςτθκε Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο 
Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του Ρολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017). 

29. Τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ 
Ρεριφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

30. Τα άρκρα 6 και 7 τθσ υπ’ αρικμ. 20814/07.06.2001 (ΦΕΚ 796/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των 
Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ – Οικονομικϊν – Γεωργίασ – 
Δθμόςιασ Τάξθσ «Γενικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των Συνοριακϊν Στακμϊν». 

31. Τθν με αρικμ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των  ΥΡ.ΟΛΚ. και 
ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «φκμιςθ του τρόπου είςπραξθσ και διαχείριςθσ από τα Ρεριφερειακά Ταμεία 
Ανάπτυξθσ των εςόδων από μιςκϊματα που προζρχονται από τουσ χερςαίουσ Συνοριακοφσ 
Στακμοφσ». 

32. Τισ διατάξεισ του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Αϋ) «Υπαίκρια Διαφιμιςθ, Συμπολιτείεσ Διμων και 
Κοινοτιτων και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 18 παρ. 8γ. 

33. Τισ διατάξεισ του άρκρου 49 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Αϋ) «Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ 
Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2012-2015». 

34. Τθν υπ’ αρικμ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν 
– Οικονομικϊν  «Άνοιγμα Λογαριαςμοφ Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ».  

35. Τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Αϋ) «υκμίςεισ για τθν τοπικι 
ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 
2009/50/ΕΚ». 

36. Τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 182897/03.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΩΒΟ1Γ-ΗΞΘ) απόφαςι μασ περί 
ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ανοικτϊν διαγωνιςμϊν που αφοροφν 
τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. 

37. Τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 141286/03.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΔΧΚΟ1Γ-82, ΑΔΑΜ: 20REQ007593440) 
απόφαςι μασ για τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ  299.520,00€ με ΦΡΑ για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ  χωρικισ  αρμοδιότθτασ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, από τα ζςοδα τθσ παρ. 3  του 
άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ). 

38. Τθν υπ' αρικμ. 3195/09-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΨΨΛΟ1Γ-5Γ9) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ 
Υποχρζωςθσ.  

39. Τθν με αρ. πρωτ. οικ.: 146320/12.11.2020  (ΑΔΑ: ΨΦΥΑΟ1Γ-ΑΚΡ) Απόφαςθ Ζγκριςθσ 
Διενζργειασ Διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ αναδόχου ι  αναδόχων υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 
για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, 
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Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου και για τουσ Συνοριακοφσ 
Στακμοφσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ. κακϊσ και προμικειασ ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ (CPV: 39830000-
9) για τισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ, για τα ζτθ 2021 και 2022.  

40. Τθν ανάγκθ κακαριςμοφ  των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, 
Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου και των Συνοριακϊν 
Στακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ για τα ζτθ 2021 και 2022 και τθν εφρυκμθ λειτουργία των υπθρεςιϊν που 
ςτεγάηονται ς’ αυτοφσ. 

 
 

Ρ    Ο  Κ  Θ    Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 
1. Ανοικτό, Διεκνι, άνω των ορίων, ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ  Δθμόςιο Μειοδοτικό  Διαγωνιςμό με 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου ι αναδόχων κακαριότθτασ (CPV : 90910000-
9)   για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ, 
που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα,  ςτα 
Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου και των Συνοριακϊν Στακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ για τα ζτθ 2021 και 2022, ςυνολικοφ 
προχπολογιςµοφ τριακοςίων ςαράντα επτά  χιλιάδων επτακοςίων εννζα ευρϊ και εξιντα εννζα  
λεπτϊν (347.709,69€), χωρίσ Φ.Ρ.Α. 24%, ι τετρακοςίων τριάντα ενόσ χιλιάδων εκατόν εξιντα ευρϊ 
και δφο λεπτϊν (431.160,02€) με ΦΡΑ 24%. τα οποία κα διατεκοφν από τον τακτικό προχπολογιςμό 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ (ΑΛΕ 2420204001 των Ε.Φ. 999-01, 
999-02 και 999-03) και από τα ζςοδα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 
237/Α/1998). 

2. Το ανωτζρω ποςό κατανζμεται ανά τμιμα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε υπθρεςίασ, ωσ εξισ: 

 

Α) Για τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα 
και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου για τα ζτθ 2021 και 2022: 

α/α 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΑΝΑ Ρ.Ε. 
(όπου εδρεφουν)                                    

Από 01/05/2021 – 
31/12/2022 

Απαιτοφμενεσ 
ϊρεσ 

εργαςίασ 
θμερθςίωσ 

ΜΘΝΛΑΛΟ ΤΛΜΘΜΑ 
(ςε ευρϊ, ςυμπ. 

του Φ.Ρ.Α.) 

ΜΘΝΛΑΛΟ 
ΤΛΜΘΜΑ 

(χωρίσ 
ΦΡΑ) 

 Ρ/ΣΜΟΣ 
01/05/2021 

– 
31/12/2022  
(ςε ευρϊ, 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.) 

 Ρ/ΣΜΟΣ 
01/05/2021 

– 
31/12/2022  
(ςε ευρϊ, 
ςυμπ. του 

Φ.Ρ.Α.) 

1 ΑΤΑΣ  3 607,60 490,00 9800,00 12.152,00 

2 ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 3 607,60 490,00 9800,00 12.152,00 

3 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - 
ΑϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ 
(Β.Θπείρου 20) 

4 744,00 600,0 
12. 

000,00 
14.880,00 

4 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - 
ΒϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ 
(Β.Θπείρου 17) 

3 607,60 490,00 9800,00 12.152,00 
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5 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - 
ΓϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ (Μαρ. 
Κοτοποφλθ 62) 

6 1.240,00 1000,00 20000,00 24.800,00 

6 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - 
ΔϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ (5ο χλμ. 
Λωαν-Κόνιτςασ) 

3 607,60 490,00 9800,00 12.152,00 

7 ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ 1 210,80 170,00 3400,00 4.216,00 

8 ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 1 210,80 170,00 3400,00 4.216,00 

9 ΡΕΒΕΗΑΣ 2,5 520,80 420,00 8400,00 10.416,00 

10 ΚΑΣΤΟΛΑΣ 3 607,60 490,00 9800,00 12.152,00 

11 
ΚΟΗΑΝΘΣ  (ΗΕΡ 
Κοηάνθσ - Λευκόβρυςθ  
Κοηάνθσ) 

9 1.860,00 1500,00 30000,00 37.200,00 

12 ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ 1,5 310,00 250,00 5000,00 6.200,00 

13 ΦΛΩΛΝΑΣ 3 607,60 490,00 9800,00 12.152,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 43 8.742,00 7.050,00 141.000,00 174.840,00 

 

Β) Για κάκε τμιμα/Συνοριακό Στακμό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε ςτακμοφ, ωσ εξισ: 

Α/Α 
Tμιματοσ 

ΤΜΘΜΑ/ΣΥΝΟΛΑΚΟΣ 
ΣΤΑΚΜΟΣ 

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΩΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ 

ΑΡΟ 01/05/2021  
- 31/12/2022 

(χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΟ 

01/05/2021  - 
31/12/2022 (με  

Φ.Ρ.Α. 24%) 

14 ΚΑΚΑΒΛΑΣ 6.104 59.070,97 73.248,00 

15 ΜΑΥΟΜΑΤΛΟΥ 2.442 23.632,26 29.304,00 

16 ΜΕΤΗΑΝΘΣ 1.830 17.709,68 21.960,00 

17 ΚΥΣΤΑΛΛΟΡΘΓΘΣ 5.492 53.148,39 65.904,01 

18 ΝΛΚΘΣ 5.492 53.148,39 65.904,01 

  ΣΥΝΟΛΟ 21.360 206.709,69 256.320,02 

 

Οι απαιτοφμενεσ ϊρεσ εργαςίασ κα κατανεμθκοφν ανά μινα ανάλογα με τισ ανάγκεσ των ςτακμϊν, 
με ιδιαίτερθ βαρφτθτα κατά τουσ μινεσ αιχμισ (Μάϊοσ – Ιοφνιοσ – Ιοφλιοσ – Αφγουςτοσ - 
επτζμβριοσ). Η μθνιαία  κατανομι ωρϊν και ο αντίςτοιχοσ προχπολογιςμόσ   αναλφεται ςτον 
ΠΙΝΑΚΑ 1 του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙ. 

 

 

3. Τρόποσ -Χρόνοσ Υποβολισ Ρροςφορϊν 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/2016 με 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ,  φςτερα από ελάχιςτθ 
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προκεςμία τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ για 
δθμοςίευςθ ςτθν εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., δυνάμει των διατάξεων του άρκρου 27 του ν. 4412/2016. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» . 

 

ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 
ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ  ΚΑΛ 

ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

Θ Διαδικτυακι πφλθ  
www.promitheus.gov.gr   
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

17-11-2020 

 

θμερ/νία : 17-11-2020 

   ϊρα : 15.00 μ.μ. 

 

θμερ/νία: 17-12-2020 

ϊρα : 15.00 μ.μ. 

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 6 τθσ τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

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. 

4. Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, όπωσ 
αναλφονται  ςτον ανωτζρω πίνακα τθσ παρ. 2. 

5. Ρροςφορζσ οι οποίεσ αναφζρονται ςε μζροσ και όχι ςτο ςφνολο των  απαιτοφμενων ωρϊν 
εργαςίασ ανά  τμιμα δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

6. Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ, για κάκε τμιμα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων ωρϊν εργαςίασ. 

7. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

8. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό (παρ. 2.2.1. του Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ) 
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. 
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9. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν και κα δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ, για ζνα(1) χρόνο από 
τθν επομζνθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο 
από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

10. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για 
κάκε προςφορά ανά τμιμα ςτο διαγωνιςμό (ςφμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V-1), ποςοφ ίςου με 
το 2% επί τθσ ςυνολικισ  εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, μθ ςυνυπολογιηόμενων των 
δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., , με ανάλογθ 
ςτρογγυλοποίθςθ *άρκρο 72  παρ. 1α του Ν. 4412/2016+.  

Το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ που αντιςτοιχεί ανά τμιμα αναγράφεται ςτον 
πίνακα τθσ παρ. 2.2.2.1 του Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ.  

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, ιτοι μζχρι  τισ 23-01-2022,  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. 

11. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2 ζωσ 
1.4 τθσ αρικμ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

12. Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 11.00 π.μ., (23-12-2020), μζςω 
των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν 
(φμφωνα με τισ παρ.3.1.1.-3.1.2  του Αναλυτικοφ Σεφχουσ τθσ προκιρυξθσ). 

13. Θ παροχι διευκρινιςεων επί τθσ προκιρυξθσ κα γίνει  ςφμφωνα με τθν παρ. 2.1.3  του 
Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ. 

14. Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν για τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςε 
Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, 
Μετςόβου και Τςοτυλίου, και για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ από τθν 01-05-2021 ωσ και τθν 31-
12-2022 

15. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριακοςίων ςαράντα επτά  χιλιάδων 
επτακοςίων εννζα ευρϊ και εξιντα εννζα  λεπτϊν (347.709,69€), χωρίσ Φ.Ρ.Α. 24%, ι 
τετρακοςίων τριάντα ενόσ χιλιάδων εκατόν εξιντα ευρϊ και δφο λεπτϊν (431.160,02€) με ΦΡΑ 
24%. 

16. Θ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1.6 του Αναλυτικοφ 
Τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ ωσ εξισ: 

 Θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ  ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων: 12-11-2020. 

Θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ  για δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο: 17-11-2020.  
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17. Κατά τα λοιπά και για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθ και 
τα παραρτιματα τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο  μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι κείμενεσ 
ςχετικζσ διατάξεισ. 

18. Λοιπζσ πλθροφορίεσ  παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ - Τμιμα  Ρρομθκειϊν, Δ.Υ. & 
Κρ. Οχθμάτων  (Βορείου Θπείρου 20 – Λωάννινα) – Τθλζφωνο:  2651360339 (Αντϊνθσ Μαυράκοσ) 
και από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ - Τμιμα  Συνοριακϊν Στακμϊν  (Βορείου Θπείρου 20 – 
Λωάννινα) – Τθλζφωνο:  2651360327 (Χριςτοσ Κλεφτάκθσ). 

19. Ακολουκεί αναλυτικό τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ, με τα παραρτιματα κακϊσ και υπόδειγμα 
ςφμβαςθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

     

                                                      

Ο Συντονιςτισ 
Αποκεντρωμζνθσ ∆ιοίκθςθσ  

Θπείρου  - ∆υτικισ Μακεδονίασ 
 

ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΡΟΛ. ΜΛΧΕΛΑΚΘΣ 

ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ: 
Αναλυτικό Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ με τα Ραραρτιματα 

ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ (με email) 
1. ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΑ:  Άρτασ, Κεςπρωτίασ, Λωαννίνων, Ρρζβεηασ, Καςτοριάσ, Κοηάνθσ και Φλϊρινασ 
2. ΤΕΛΩΝΕΛΑ:  Κακαβιάσ, Μαυροματίου, Μζρτηανθσ, Κρυςταλλοπθγισ και Νίκθσ 
3. Ρρόεδρο Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ 

ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΔΛΑΝΟΜΘ 
1. Γραφείο Συντονιςτι  
2. Γραφείο ΓΔΕΛ 
3. Τμιμα Συνοριακϊν Στακμϊν  
4. Γραφείο Συνοριακϊν Στακμϊν Δυτ. Μακεδονίασ 
5. Τμιματα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ Άρτασ, Ρρζβεηασ, Κεςπρωτίασ, Καςτοριάσ, Κοηάνθσ και Φλϊρινασ  
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΘΡΕΛΟΥ – ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ, Δ.Υ. & Κ. ΟΧΘΜΑΤΩΝ  

 

 

 

ΔΛΑΚΘΥΞΘ Α. 10/2020 
ΑΝΑΛΥΤΛΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

Ανοικτοφ, Διεκνι άνω των ορίων, Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Μειοδοτικοφ 
Διαγωνιςμοφ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου ι αναδόχων υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςτθν Άρτα, Κεςπρωτία, Ρρζβεηα, 
Λωάννινα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου 

και Τςοτυλίου, και των Συνοριακϊν Στακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ για τα ζτθ 2021 και 

2022 
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Συνοπτικά ςτοιχεία 

ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ  
ΘΡΕΛΟΥ – ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ  

ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ  
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ, Δ.Υ. & Κ. ΟΧΘΜΑΤΩΝ  

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 

Ανάδειξθ αναδόχου ι αναδόχων υπθρεςιϊν κακαριότθτασ  
για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν 
ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, 
Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου 
και Τςοτυλίου και των Συνοριακϊν Στακμϊν χωρικισ 
αρμοδιότθτασ ΑΡ.Δ.ΘΡ.-Δ.Μ. για τα ζτθ 2021 και 2022 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΛΑΣ/ 
ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΣΑ CPV 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ 
C.P.V. 90910000-9  

ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 
Ανοικτόσ, Διεκνισ, άνω των ορίων, Θλεκτρονικόσ, 

Δθμόςιοσ, Μειοδοτικόσ. 

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

ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ 
 ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ  

www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 

ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ 91510 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΝΑΞΘΣ ΚΑΛ ΩΑ  
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

17-11-2020  
Ϊρα : 15.00 μ.μ. 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

17-12-2020  
Ϊρα : 15.00 μ.μ. 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘΣ 
 ΡΟΣΦΟΩΝ  

23-12-2020  
Ϊρα : 11.00 π.μ. 

ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΚΕΣΘΣ (ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ) 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα είναι θ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ για το κάκε Τμιμα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων  
ωρϊν εργαςίασ. 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 
τριακοςίων ςαράντα επτά  χιλιάδων επτακοςίων εννζα 
ευρϊ και εξιντα εννζα  λεπτϊν (347.709,69€), χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 24%, ι τετρακοςίων τριάντα ενόσ χιλιάδων εκατόν 
εξιντα ευρϊ και δφο λεπτϊν (431.160,02€) με ΦΡΑ 24%. Θ 
εκτιμϊμενθ αξία, ανά τμιμα προςφοράσ αναλφεται ςτον 
ΠΙΝΑΚΑ τθσ παρ. 1.3. του Αναλυτικοφ Σεφχουσ τθσ 
προκιρυξθσ. 

ΡΘΓΘ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 
Τακτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου - Δυτικισ (ΑΛΕ 2420204001 των Ε.Φ. 999-01, 999-
02 και 999-03) και τα ζςοδα τθσ παρ. 3 του άρκρου 9 του 
ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπωσ ιςχφει. 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ 
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ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ  

Οι υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – 
Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, 
Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα 
Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου και οι 
Συνοριακοί Στακμοί χωρικισ αρμοδιότθτασ ΑΡ.Δ.ΘΡ.-Δ.Μ.  
ιτοι οι Συνοριακοί Στακμοί Κακαβιάσ, Μαυροματίου, 
Μζρτηανθσ, Κρυςταλλοπθγισ και Νίκθσ. 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΟΛΕΣ   

*φμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) 

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για κάκε προςφορά ανά 
τμιμα ςτο διαγωνιςμό (Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ V-1), 
ποςοφ ίςου με το 2% επί τθσ ςυνολικισ  εκτιμϊμενθσ αξίασ 
εκτόσ Φ.Ρ.Α.,  *άρκρο 72  παρ. 1α του ν. 4412/2016].  

Ωσ εκτιμϊμενθ αξία νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο 
τμιμα  για το οποίο γίνεται θ προςφορά. 

Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1β του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Ωσ αξία τθσ ςφμβαςθσ  νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο 
τμιμα  για το οποίο γίνεται θ προςφορά. 

ΔΛΑΚΕΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν 
από τθν 01-05-2021 και κα είναι διάρκειασ ζωσ και τθν 31 
Δεκεμβρίου 2022. 

ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων *άρκρο 4 του  ν. 4013/2011 (Αϋ204) 
όπωσ ιςχφει+. 

Κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (παρ. 3 του άρκρου 350 του ν. 
4412/2016). 

Κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου (παρ. 6 του άρκρου 36 
του ν. 4412/2016). 

Θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Υπθρεςία 
Επίςθμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων 

12-11-2020 

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ 
ςτον Ελλθνικό Τφπο 17-11-2020 

Ανάρτθςθ ςτθ Διαφγεια  17-11-2020 

Καταχϊρθςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ 17-11-2020 

Ανάρτθςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του 
ΕΣΘΔΘΣ  
www.promitheus.gov.gr  

17-11-2020 

Ανάρτθςθ ςτθν Λςτοςελίδα τθσ ΑΡ.Δ.ΘΡ.-
Δ.Μ.  
 www.apdhp-dm.gov.gr  

17-11-2020 
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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΘΡΕΛΟΥ – 
ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Βορείου Θπείρου 20 

Ρόλθ Λωάννινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 454 45 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL543 

Τθλζφωνο 2651360339 και 2651360327 

Φαξ 2651360341 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  antonismav@apdhp-dm.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αντϊνθσ Μαυράκοσ και Χριςτοσ 
Κλεφτάκθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.apdhp-dm.gov.gr 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, ςτον Υποτομζα 
Κεντρικι Κυβζρνθςθ και ειδικότερα περιλαμβάνεται ςτθν  Κεντρικι Διοίκθςθ ι Δθμόςιο ι Κράτοσ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το ελλθνικό δίκαιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., κακϊσ και μζςω 
τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του φορζα : www.apdhp-dm.gov.gr 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr ι και:  www.apdhp-dm.gov.gr 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ 
είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : 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.  
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ανακζτουςα Αρχι. Θ δαπάνθ για τθ ςφμβαςθ 
βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ 
(ΑΛΕ 2420204001 των Ε.Φ. 999-01, 999-02 και 999-03) και τα  ζςοδα τθσ παρ. 3 του άρκρου 9 του Ν. 
2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπωσ ιςχφει. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι  θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ,  για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, 
Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου 
και των Συνοριακϊν Στακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου Δυτικισ 
Μακεδονίασ για τα ζτθ 2021 και 2022. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ  κατατάςςονται ςτον  ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  Κφριο αντικείμενο 90910000-9. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε δεκαοχτϊ (18)  τμιματα ανά Υπθρεςία και Συνοριακό Στακμό. 

Ο ςυνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ,  όπωσ διαμορφϊνονται ανά  τμιμα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε 
υπθρεςίασ αναλφεται,  ωσ εξισ:  

Α) Για τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα 
και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου για τα ζτθ 2021 και 2022: 

α/α 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΑΝΑ Ρ.Ε. 
(όπου εδρεφουν)                                    

Από 01/05/2021 – 
31/12/2022 

Απαιτοφμενεσ 
ϊρεσ 

εργαςίασ 
θμερθςίωσ 

ΜΘΝΛΑΛΟ ΤΛΜΘΜΑ 
(ςε ευρϊ, ςυμπ. 

του Φ.Ρ.Α.) 

ΜΘΝΛΑΛΟ 
ΤΛΜΘΜΑ 

(χωρίσ 
ΦΡΑ) 

 Ρ/ΣΜΟΣ 
01/05/2021 

– 
31/12/2022  
(ςε ευρϊ, 

χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.) 

 Ρ/ΣΜΟΣ 
01/05/2021 

– 
31/12/2022  
(ςε ευρϊ, 
ςυμπ. του 

Φ.Ρ.Α.) 

1 ΑΤΑΣ  3 607,60 490,00 9800,00 12.152,00 

2 ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 3 607,60 490,00 9800,00 12.152,00 

3 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - 
ΑϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ 
(Β.Θπείρου 20) 

4 744,00 600,00 12000,00 14.880,00 

4 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - 
ΒϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ 
(Β.Θπείρου 17) 

3 607,60 490,00 9800,00 12.152,00 

5 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - 
ΓϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ (Μαρ. 
Κοτοποφλθ 62) 

6 1.240,00 1000,00 20000,00 24.800,00 
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6 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - 
ΔϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ (5ο χλμ. 
Λωαν-Κόνιτςασ) 

3 607,60 490,00 9800,00 12.152,00 

7 ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ 1 210,80 170,00 3400,00 4.216,00 

8 ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 1 210,80 170,00 3400,00 4.216,00 

9 ΡΕΒΕΗΑΣ 2,5 520,80 420,00 8400,00 10.416,00 

10 ΚΑΣΤΟΛΑΣ 3 607,60 490,00 9800,00 12.152,00 

11 
ΚΟΗΑΝΘΣ  (ΗΕΡ 
Κοηάνθσ - Λευκόβρυςθ  
Κοηάνθσ) 

9 1.860,00 1500,00 30000,00 37.200,00 

12 ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ 1,5 310,00 250,00 5000,00 6.200,00 

13 ΦΛΩΛΝΑΣ 3 607,60 490,00 9800,00 12.152,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 43 8.742,00 7.050,00 141.000,00 174.840,00 

 

Β) Για κάκε τμιμα/Συνοριακό Στακμό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε ςτακμοφ, ωσ εξισ: 

Α/Α 
Tμιματοσ 

ΤΜΘΜΑ/ΣΥΝΟΛΑΚΟΣ 
ΣΤΑΚΜΟΣ 

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΩΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ 

ΑΡΟ 01/052021  - 
31/12/2022 

(χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΟ 

01/052021  - 
31/12/2022 (με  

Φ.Ρ.Α. 24%) 

14 ΚΑΚΑΒΛΑΣ 6.104 59.070,97 73.248,00 

15 ΜΑΥΟΜΑΤΛΟΥ 2.442 23.632,26 29.304,00 

16 ΜΕΤΗΑΝΘΣ 1.830 17.709,68 21.960,00 

17 ΚΥΣΤΑΛΛΟΡΘΓΘΣ 5.492 53.148,39 65.904,01 

18 ΝΛΚΘΣ 5.492 53.148,39 65.904,01 

  ΣΥΝΟΛΟ 21.360 206.709,69 256.320,02 

Οι απαιτοφμενεσ ϊρεσ εργαςίασ κα κατανεμθκοφν ανά μινα ανάλογα με τισ ανάγκεσ των ςτακμϊν, 
με ιδιαίτερθ βαρφτθτα κατά τουσ μινεσ αιχμισ (Μάϊοσ – Ιοφνιοσ – Ιοφλιοσ – Αφγουςτοσ - 
επτζμβριοσ). Η μθνιαία  κατανομι ωρϊν και ο αντίςτοιχοσ προχπολογιςμόσ   αναλφεται ςτον 
ΠΙΝΑΚΑ 1 του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙ. 

 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα (ανά Υπθρεςία), 
όπωσ αναλφονται  ςτον ανωτζρω πίνακα. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριακοςίων ςαράντα επτά  χιλιάδων 
επτακοςίων εννζα ευρϊ και εξιντα εννζα  λεπτϊν (347.709,69€), χωρίσ Φ.Ρ.Α. 24%, ι τετρακοςίων 
τριάντα ενόσ χιλιάδων εκατόν εξιντα ευρϊ και δφο λεπτϊν (431.160,02€) με ΦΡΑ 24%. 

Θ διάρκεια των ςυμβάςεων ορίηεται ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2022 και κα ξεκινοφν από τθν 01-05-
2021. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ. 
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ για κάκε Τμιμα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων ωρϊν εργαςίασ. 

 

1.4 Κεςμικό πλαίςιο  

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

1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ) «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.   

4. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».  

5. Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο». 

6. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ 
του ζκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 68 «Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν» του ν. 
3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’) «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ 
εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 39 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 
137/Αϋ) και ιςχφει. 

8. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 
ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

9. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Αϋ)  «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν 
Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)», όπωσ ιςχφει. 

10. Τθν  με αρικμ. 196/03-08-2017 (ΦΕΚ 2824/Βϋ/11-08-2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ 
Ψθφιακισ  Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ περί «κακοριςμοφ θμεριςιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα 
καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου». 

11. Τισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Αϋ) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 
Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

12. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».  
13. Τισ διατάξεισ του ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 
14. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Αϋ) «Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα 

και Ρολιτιςτικά Κζματα».  
15. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε 

δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία». 
16. Τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Ρερί παρακράτθςθσ φόρου 

ειςοδιµατοσ», όπωσ ιςχφει µε το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία 
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ειςοδιµατοσ, επείγοντα µζτρα εφαρµογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ». 

17. Τθν με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Βϋ) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ ««φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ». 

18. Τθν με αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

19. Τθν με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β’/16.11.2016) Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων με κζμα: «Ζγκριςθ του "ΕΕΕΣ του άρκρου 79 παρ. 1 και 3 του ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ Σφμβαςθσ κάτω των ορίων των 
Οδθγιϊν». 

20. Τθν υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ του 
χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 
0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των 
λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016». 

21. Τθν με αρικμ. οικ. 4241/127/30.01.2019 (ΦΕΚ 173/Αϋ) Απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Κακοριςμόσ κατϊτατου μιςκοφ και 
κατϊτατου θμερομιςκίου για τουσ υπαλλιλουσ και τουσ εργατοτεχνίτεσ όλθσ τθσ χϊρασ». 

22. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και το ςφνολο 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. 

23. Τισ διατάξεισ του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ)  «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, Στελζχωςθ τθσ 
Ρεριφζρειασ, ρφκμιςθ κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

24. Τισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

25. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

26. Τισ διατάξεισ του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ 
ζργου και άλλεσ διατάξεισ». 

27. Τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4325 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδθµοκρατιςµόσ τθσ ∆ιοίκθςθσ – 
καταπολζµθςθ γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν κι 
άλλεσ διατάξεισ». 

28. Τθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία 
διορίςτθκε Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο 
Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του Ρολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017). 

29. Τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ 
Ρεριφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

30. Τα άρκρα 6 και 7 τθσ υπ’ αρικμ. 20814/07.06.2001 (ΦΕΚ 796/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των 
Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ – Οικονομικϊν – Γεωργίασ – 
Δθμόςιασ Τάξθσ «Γενικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των Συνοριακϊν Στακμϊν». 

31. Τθν με αρικμ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των  ΥΡ.ΟΛΚ. και 
ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «φκμιςθ του τρόπου είςπραξθσ και διαχείριςθσ από τα Ρεριφερειακά Ταμεία 
Ανάπτυξθσ των εςόδων από μιςκϊματα που προζρχονται από τουσ χερςαίουσ Συνοριακοφσ 
Στακμοφσ». 

32. Τισ διατάξεισ του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Αϋ) «Υπαίκρια Διαφιμιςθ, Συμπολιτείεσ Διμων και 
Κοινοτιτων και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 18 παρ. 8γ. 

33. Τισ διατάξεισ του άρκρου 49 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Αϋ) «Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ 
Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2012-2015». 
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34. Τθν υπ’ αρικμ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν 
– Οικονομικϊν  «Άνοιγμα Λογαριαςμοφ Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ».  

35. Τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Αϋ) «υκμίςεισ για τθν τοπικι 
ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 
2009/50/ΕΚ». 

36. Τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 182897/03.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΩΒΟ1Γ-ΗΞΘ) απόφαςι μασ περί 
ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ανοικτϊν διαγωνιςμϊν που αφοροφν 
τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. 

37. Σθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 141286/03.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΔΧΚΟΡ1Γ-8Ρ2, ΑΔΑΜ: 20REQ007593440) 
απόφαςι μασ για τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ  299.520,00€ με ΦΠΑ για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτουσ υνοριακοφσ τακμοφσ  χωρικισ  αρμοδιότθτασ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, από τα ζςοδα τθσ παρ. 3  του 
άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ). 

38. Σθν υπ' αρικμ. 3195/09-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΨΨΛΟΡ1Γ-5Γ9) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Πολυετοφσ 
Τποχρζωςθσ.  

39. Τθν με αρ. πρωτ. οικ.: 146320/12.11.2020  (ΑΔΑ: ΨΦΥΑΟ1Γ-ΑΚΡ) Απόφαςθ Ζγκριςθσ 
Διενζργειασ Διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ αναδόχου ι  αναδόχων υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 
για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, 
Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου και για τουσ Συνοριακοφσ 
Στακμοφσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ. κακϊσ και προμικειασ ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ (CPV: 39830000-
9) για τισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ, για τα ζτθ 2021 και 2022.  

40. Τθν ανάγκθ κακαριςμοφ  των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, 
Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου για το ζτοσ 2021 και των 
Συνοριακϊν Στακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – 
Δυτικισ Μακεδονίασ για τα ζτθ 2020 και 2021 και τθν εφρυκμθ λειτουργία των υπθρεςιϊν 
που ςτεγάηονται ς’ αυτοφσ. 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 17-12-2020 και ϊρα 15.00. 

Θ διαδικαςία 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, ςτισ 23-12-2020 και ϊρα 11.00 π.μ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α.      Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 12-11-2020 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 91510 
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Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016: 

 ςε μία  (1) θμεριςια νομαρχιακι εφθμερίδα ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα/Νομό, όπου εδρεφουν 
οι   Υπθρεςίεσ των φορζων που αφορά ο παρϊν διαγωνιςμόσ, κακϊσ και  

κατ’ εφαρμογι του άρκρου 4 του π.δ. 118/2007, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περίπτωςθ 59 τθσ παρ. 
1 του άρκρου 377 του ν. 4412/2016 και τθρουμζνων των διατάξεων του ν. 3548/2007. 

 

Συγκεκριμζνα περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτισ παρακάτω εφθμερίδεσ: 

- Θ Κεςπρωτικι  (θμεριςια νομαρχιακι – Κεςπρωτία) 

- Νζοι Αγϊνεσ (θμεριςια νομαρχιακι – Λωάννινα) 

- Θχϊ Φλϊρινασ  (θμεριςια νομαρχιακι – Φλϊρινα) 

- Θχϊ Άρτασ (θμεριςια νομαρχιακι – Άρτασ) 

- Τοπικι Φωνι (θμεριςια νομαρχιακι Ρρζβεηασ) 

- Οδόσ (θμεριςια νομαρχιακι Καςτοριάσ) 

- Κάρροσ (θμεριςια νομαρχιακι Κοηάνθσ) 

- Ενθμζρωςθ  (θμεριςια νομαρχιακι Γρεβενϊν) 

 

Θμερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ  για δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο: 17-11-2020. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.apdhp-dm.gov.gr   ςτθν διαδρομι : Αρχικι ►ΕΝΘΜΕΩΣΘ ► Ανακοινϊςεισ-Ρροκθρφξεισ, 
ςτισ 17-11-2020. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο ι και τουσ αναδόχουσ (ςε 
περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςοτζρων του ενόσ Αναδόχου), αναλογικά και με βάςθ τον προχπολογιςμό των 
επιμζρουσ υπθρεςιϊν, που κα τουσ ανατεκοφν, για τισ νομαρχιακζσ εφθμερίδεσ, (κατ’ εφαρμογι των 
διατάξεων του ν. 3548/2007, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 46 του ν.3801/2007). Σε 
περίπτωςθ μθ ανάδειξθσ αναδόχου ι αναδόχων, για οποιοδιποτε λόγο, τα ζξοδα των δθμοςιεφςεων κα 
βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι. 

Επιςθμαίνεται ότι οι αναδειχκζντεσ ανάδοχοι οφείλουν να προςκομίςουν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
νόμιμα παραςτατικά (εξόφλθςθ τιμολογίων) πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ι το αργότερο με 
τθν κατάκεςθ του πρϊτου τιμολογίου. 

Δ.  Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί (με αποδεικτικό ανάρτθςθσ)  
ςε ειδικοφσ χϊρουσ ωσ εξισ: 

 Στο Διοικθτιριο Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτα Λωάννινα  -  Βορείου Θπείρου 20, 454 45 
Λωάννινα. 

 Στα Τμιματα Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ Άρτασ, Ρρζβεηασ, Κεςπρωτίασ, Καςτοριάσ, Κοηάνθσ και  
Φλϊρινασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.  

 Στουσ Σ.Σ. Νίκθσ, Μαυροματίου, Κακαβιάσ, Μζρτηανθσ και Κρυςταλλοπθγισ. 
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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 ( άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016) 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ 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. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

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

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ– Ειδικοί Όροι Διαγωνιςμοφ - Πίνακεσ διαγωνιςμοφ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ- Τπόδειγμα Σεχνικισ Προςφοράσ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  IV – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI– χζδιο φμβαςθσ 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

  οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ  

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. 

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ : 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει 
ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Σφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν από αυτά. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει 
υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10)  θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
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: 
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α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται 
για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν 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. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ 
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

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

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
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εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. [βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγματα 
Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν+ 

Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.  

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 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. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

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

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για κάκε 
προςφορά ανά τμιμα (ανά Τπθρεςία) ςτο διαγωνιςμό (Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ V-1), ποςοφ ίςου 
με το 2% (με τθν ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ) επί τθσ ςυνολικισ  εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α.,  *άρκρο 
72  παρ. 1α του Ν. 4412/2016]. Ωσ εκτιμϊμενθ αξία νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο τμιμα  για το οποίο 
γίνεται θ προςφορά. Σα ποςά των εγγυθτικϊν επιςτολϊν  ανά τμιμα προςφοράσ  ζχουν ωσ εξισ : 

Α/Α 
Tμιματοσ 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΑΝΑ Ρ.Ε. 
(όπου εδρεφουν) 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 
Ρ/ΣΜΟΣ 

01/05/2021-
31/12/2022 

(χωρίσ Φ.Π.Α.) 

 
ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ  

1 ΑΤΑΣ 9800,00 200,00 

2 ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 9800,00 200,00 

3 ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - 
ΑϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ 
(Β.Θπείρου 20) 

12000,00 240,00 

4 ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - 
ΒϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ 
(Β.Θπείρου 17) 

9800,00 200,00 
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5 ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - 
ΓϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ (Μαρ. 
Κοτοποφλθ 62) 

20000,00 400,00 

6 ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - 
ΔϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ (5ο χλμ. 
Λωαν-Κόνιτςασ) 

9800,00 200,00 

7 ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ 3400,00 70,00 

8 ΔΑΣΑΧΕΛΟ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

3400,00 70,00 

9 ΡΕΒΕΗΑΣ 8400,00 170,00 

10 ΚΑΣΤΟΛΑΣ 9800,00 200,00 

11 ΚΟΗΑΝΘΣ   

(ΗΕΡ Κοηάνθσ - 
Λευκόβρυςθ  
Κοηάνθσ) 

30.000,00 600,00 

12 ΔΑΣΑΧΕΛΟ 
ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ 

5.000,00 100,00 

13 ΦΛΩΛΝΑΣ 9.800,00 200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 141.000,00 2.580,00 

Α/Α 

Tμιματοσ 

ΤΜΘΜΑ/ 

ΣΥΝΟΛΑΚΟΣ 
ΣΤΑΚΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 
Ρ/ΣΜΟΣ 

(χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ  

14 ΚΑΚΑΒΛΑΣ 59.070,97 1.185,00 

15 ΜΑΥΟΜΑΤΛΟΥ 23.632,26 475,00 

16 ΜΕΤΗΑΝΘΣ 17.709,68 355,00 

17 ΚΥΣΤΑΛΛΟΡΘΓΘΣ 53.148,39 1.065,00 

18 ΝΛΚΘΣ 53.148,39 1.065,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 206.709,69 4.145,00 

 

ε περίπτωςθ προςφοράσ για περιςςότερα από ζνα τμιμα, το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που 
αντιςτοιχοφν ςε αυτζσ, μπορεί να καλφπτεται είτε με μία ςυνολικι, είτε με ξεχωριςτζσ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ για κάκε τμιμα. 

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. 
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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, ιτοι μζχρι 23-01-2022, 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. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

  2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.6, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

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

β) 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 Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

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). 
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΛΚΕ), 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. 

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/και  

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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ 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.  

ι και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ 
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 



ΑΔΑ: ΩΣΔΔΟΡ1Γ-ΓΚΡ



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΘΡΕΛΟΥ – ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 10/2020  

Σελίδα 28 από 86 

 

λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

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

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 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) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 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 του άρκρου 23 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. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, 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. 

2.2.3.5. 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  
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2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 
74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

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

 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ 
του ν. 4412/2016.  

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 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ   

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν επί ποινι 
αποκλειςμοφ να ςυμμορφϊνονται με: 

α) ISO 14001 για τθ διαχείριςθ περιβάλλοντοσ, όπωσ ιςχφει ςιμερα  

β) ISO 45001 για τθ διαχείριςθ τθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία, όπωσ ιςχφει ςιμερα 

γ) ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ, όπωσ ιςχφει ςιμερα 

δ) ISO 26000 για τθ διαχείριςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ 

 2.2.6 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια   

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται  επί ποινι αποκλειςμοφ να διακζτουν/ παρζχουν με 
υπεφκυνθ διλωςθ γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων 
(2017 – 2018 – 2019) τουλάχιςτον ίςο με το 100% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24% για το ςφνολο των τμθμάτων που κα κατακζςει προςφορά.     

2.2.7 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ  

2.2.7.1 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 
– 2.2.6, τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα VII  το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ1 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 

                                                           
1
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  
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Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΕΕΕΣ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 
οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ 
παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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), 
του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

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 
(άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016). 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

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

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα 
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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 2.2.3.4 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. 

 

Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 73 εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, β) τα 
λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα 
οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75, 
τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ 
αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

 

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν 
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι 
οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον 
χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 
4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον 
προςωρινό ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ 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. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω 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 2.2.3.4, 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 
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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 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 
του ν. 4412/2016. 

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

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.6. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

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

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

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.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα αντίςτοιχα 
πρϊτυπα ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ που να είναι εν ιςχφ. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ 

Β.5. 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.  

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. 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 προςκομίηουν 
υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ 
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Αϋ). 
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γ) Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 80 ν. 4412/2016, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 
πιςτοποιθτικοφ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.3.1γ  (παρ. 17 άρκρο 376 του ν. 4412/2016). 
 
θμείωςθ : χετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

1. 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. θμειωτζον 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 κεκυρωμζνων 
αντιγράφων. 

2. 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 (Ν4194/2013). 
θμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με 
ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (φμβαςθ τθσ Χάγθσ) 
ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

3. 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.  

4. Πρωτότυπα 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   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ (για κάκε Τμιμα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων ωρϊν εργαςίασ). 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ  κατωτζρω απαιτιςεισ  :  

1. Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα (ανά 
Τμιμα), όπωσ αναλφονται ςτον πίνακα τθσ παρ.1.3  τθσ παροφςασ 

2. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

3. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψθφιακά 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. 

4. Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ για κάκε Τμιμα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων ωρϊν εργαςίασ. 

5. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  
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6. 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 που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι. 

7. Λςχφσ προςφορϊν : Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ για διάςτθμα ενόσ (1) χρόνου από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (άρκρο 
97 ν. 4412/2016). Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται (ςφμφωνα με τθν παρ. 2.4.5 τθσ παροφςασ). 

8. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ ςυμμετοχι ςε αυτόν,  
κακϊσ και  θ ςφμβαςθ ι οι ςυμβάςεισ που κα προκφψουν, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
(ςφμφωνα με τθν παρ. 2.1.4 τθσ παροφςασ). 

9. Θ μθ ζγκαιρθ υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προμθκευτι από το 
διαγωνιςμό.  

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

 *Ηλεκτρονικι Διαδικαςία+ 

2.4.2.1.  Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/2016 με 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω 
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ,  φςτερα από  ελάχιςτθ προκεςμία 
τριάντα πζντε (35) θμζρων από τθν θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ 
Κοινοτιτων, τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ, δυνάμει των διατάξεων του άρκρου 27 του ν. 4412/2016. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β 
– 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» . 

ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ 
ΡΥΛΘ ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ  ΚΑΛ 

ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

Θ Διαδικτυακι πφλθ  
www.promitheus.gov.gr   
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

 

17-11-2020 

 

Θμερ/νία: 17-11-2020 

   ϊρα: 15.00 μ.μ. 

 

Θμερ/νία: 17-12-2020 

ϊρα: 15.00 μ.μ. 

 

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 τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ 
του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 
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Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 
υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ 
χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται 
με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  
προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ 
προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ 
υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

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 9 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:  

(α) ζναν (υπο)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 (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα 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 μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf].  

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον 
ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με 
χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν 
επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ 
για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
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Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

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. 

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 (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ VΛI), και 

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.[ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν+ 

 
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. 
 
Σε περίπτωςθ που επιλεχκεί ο μορφότυποσ .pdf θ ςυμπλιρωςθ μπορεί να γίνει χειρόγραφα, πλθν όμωσ, 
δεδομζνου ότι ο διαγωνιςμόσ είναι θλεκτρονικόσ, θ υπογραφι ςτο ΕΕΕΣ από τον προςφζροντα κα 
πρζπει να είναι ψθφιακι. 
 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει 
για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ 
ψθφιακι υπογραφι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 
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H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του ΡΑΑΤΘΜΑ ΛII : ΤΕΧΝΛΚΕΣ  
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ τθσ παροφςασ. 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 
«Οικονομικι Ρροςφορά».  

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ   
όπωσ ορίηεται κατωτζρω:  

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ για το ςφνολο των απαιτοφμενων ωρϊν εργαςίασ 
κάκε τμιματοσ -υπθρεςία, όπωσ απαιτείται από τθν παροφςα.  

Εφόςον ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.] 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν Οικονομικι προςφορά του Παρατιματοσ IV, κα προςδιορίηεται θ ςυνολικι 
προςφορά ανά Σμιμα  κακϊσ και θ μθνιαία προςφορά, θ οποία δεν αποτυπϊνεται ςτο ςφςτθμα. 

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 [παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 
4412/2016]. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

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.  

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 που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι  ςτο κεφάλαιο Β του 
Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 
Επίςθσ για κάκε προςφορά ανά Υπθρεςία :  

Σε ξεχωριςτό κεφάλαιο  τθσ οικονομικισ προςφοράσ οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ 
(εργολάβοι) υποχρεοφνται με ποινι αποκλειςμοφ (παρ.1. άρκρο 68 του Ν.3863/2010 – ΦΕΚ 115/15-7-
2010 τεφχοσ Αϋ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 22 του Ν.4144/2013-ΦΕΚ 88/18-4-2013 
τεφχοσ Αϋ), να ςυμπλθρϊςουν : 

1. Τθν κατάςταςθ υπαλλιλων (παρ.2 του Υποδείγματοσ του Ραρατιματοσ ΛV) ςτθν οποία  κα 
αναγράφονται: 

 Ο αρικμόσ των εργαηομζνων που κα απαςχολθκεί ςτουσ χϊρουσ κακαριότθτασ των Υπθρεςιϊν  
χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου -  Δυτικισ Μακεδονίασ.  

 Οι θμζρεσ και οι ϊρεσ εργαςίασ τουσ.  
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 Θ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 
 Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο. 
 

*Ωσ ωφζλιμθ ςυνολικι επιφάνεια  των κακθμερινϊν εργαςιϊν κακαριςμοφ νοείται θ επιφάνεια 
των κφριων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ςε τ.μ., όπωσ περιγράφεται ςτον ΠΙΝΑΚΑ 2 
«Χαρακτθριςτικά των Τπθρεςιϊν και των υνοριακϊν τακμϊν» του Παραρτιματοσ ΙΙ+. 

2. Να εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο (παρ. 3 του Υποδείγματοσ του παραρτιματοσ IV) τα 
ακόλουκα ςτοιχεία ςυμπλθρϊνοντασ ςτον αντίςτοιχο πίνακα : 

α) το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ των 
εργαηομζνων, 

β) το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν µε βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά,   

γ) το εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ  κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν, των αναλωςίμων, του 
εργολαβικοφ κζρδουσ και των νομίμων  υπζρ δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων.    

3. Να επιςυνάπτουν  τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (άρκρο 97 ν. 4412/2016). 

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 είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

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 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 κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, (άρκρα 92 ζωσ 
97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16). 

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 
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κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του 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.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) 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. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

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» 
τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και 
ϊρα 11.00 π.μ., (ιτοι ςτισ 23-12-2020). 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

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. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία 
και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν.  

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
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προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 
ν. 4412/2016.  

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

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων2 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και κατά το άρκρο 103 του ν. 4412/2016  θ ανακζτουςα αρχι 
αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, 
δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ  και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.7.2. τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των  
παραγράφων  2.2.4 – 2.2.6   αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ  τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 
(Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και 
ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά 
τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ 
και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ 
το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο 
χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
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ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

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 ΕΕΕΣ  είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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 αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 
2.2.4 – 2.2.6 τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το ΕΕΕΣ  ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (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 δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 – 2.2.6  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 κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ 
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν 
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα 
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
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β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει 
ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ 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.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο 
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

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 
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προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν 
προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν 
τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ 
και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον 
προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο 
μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από 
τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ 
και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. 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 αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 
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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.  

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ . 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 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, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που θ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ των 20.000,00 ευρϊ, δεν απαιτείται 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (Ρρβλ. τρίτο εδ. τθσ παρ.1.β του άρκρου72 του Ν. 4412/2016) 

 * Ωσ αξία τθσ ςφμβαςθσ  νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο τμιμα  για το οποίο γίνεται θ 
προςφορά. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V –2 τθσ 
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

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

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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 Αϋ του ν. 4412/2016.  
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ 
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

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

4.4 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.4.1. 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. 

4.4.2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 4 ι τθσ παρ. 6 
του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (115/Α), όπωσ αυτζσ αναρικμικθκαν με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του 
ν. 4144/2013 (88/Α) και αντικαταςτάκθκαν με τισ παρ. 4 και 5 αντίςτοιχα του ιδίου άρκρου και ιςχφουν. 

4.4.3. Σε περίπτωςθ  που θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν 
επιτυγχάνεται θ ηθτοφμενθ κόςμια εμφάνιςθ δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο, μεμονωμζνα ι 
ςωρευτικά, τθν αφξθςθ των βαρδιϊν ι τθν αλλαγι του ωραρίου εργαςίασ κάκε βάρδιασ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ικανοποιιςει άμεςα τα ανωτζρω χωρίσ καμία αντίρρθςθ και χωρίσ καμία 
επιπλζον οικονομικι απαίτθςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ ςφμβαςθ λφεται μονομερϊσ. 

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. 4412/2016.5.  
 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά, για τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςε Άρτα, 
Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου 
και Τςοτυλίου μετά το τζλοσ κάκε μινα, μζςω του Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ  τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, μετά τθν  οριςτικι, 
ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και για του Σ.Σ. μετά το τζλοσ κάκε 
μινα, μζςω του Τμιματοσ Συνοριακϊν Στακμϊν ι του Γραφείου Συνοριακϊν Στακμϊν Δυτ. Μακεδονίασ  
τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, μετά τθν  
οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ.  

 

Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων κα γίνεται για τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, 

Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου μζςω 

του οικείου Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, και για τουσ Σ.Σ. μζςω των Ρεριφερειακϊν Ταμείων 
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Ανάπτυξθσ (Ρ.Τ.Α.) Θπείρου και Δυτικισ Μακεδονίασ, ςφμφωνα με τθν 16757/28-07-2003 

(ΦΕΚ1132/Β/2003) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αποκζντρωςθσ και Οικονομίασ και Οικονομικϊν για τθ «ρφκμιςθ του τρόπου είςπραξθσ και διαχείριςθσ 
από τα Ρεριφερειακά Ταμεία Ανάπτυξθσ των εςόδων από μιςκϊματα που προζρχονται από τουσ 
χερςαίουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ» ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά θ πλθρωμι, από 
τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. 

 Τιμολόγιο αναδόχου. 

 Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

 Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ κακαριότθτασ που κα υπογράφεται από τθν αρμόδια 
επιτροπι παραλαβισ πριν από τθν ςφνταξθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ. 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ αμοιβι του αναδόχου επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

5.1.2.  Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Λδίωσ 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 
Συμβάςεων (άρκρο 4 του  ν. 4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

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 (παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016). 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

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 και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι 
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

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.  
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ  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.  

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
τθσ παραγράφου 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), 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. 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ, Τμιμα Ρρομθκειϊν και το Τμιμα Συνοριακϊν Στακμϊν/Γραφείο Συνοριακϊν 
Στακμϊν Δυτικισ Μακεδονίασ, κατά περίπτωςθ, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο  ιτοι τθν  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ για όλα τα ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 
και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.2. Θ ανακζτουςα αρχι  με απόφαςι τθσ ορίηει αρμόδια επιτροπι αποτελοφμενθ από υπαλλιλουσ 
τθσ ι υπαλλιλουσ των εξυπθρετοφμενων υπθρεςιϊν και Σ.Σ.  για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
κακικοντα των αρμοδίων επιτροπϊν των υπθρεςιϊν είναι, ενδεικτικά: 

α) Ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ο οποίοσ πιςτοποιείται 
με τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ.  

β) Θ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ θ οποία πιςτοποιείται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ. 

6.1.3. Σε κάκε περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ 
προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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6.1.4. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί με επιμζλεια τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ που 
περιγράφονται ςτο δελτίο περιγραφισ εργαςιϊν κακαριςμοφ κάκε υπθρεςίασ, για όλο το χρονικό 
διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ  που κα ςυναφκεί. 

6.1.5. Το  προςωπικό του αναδόχου κα πρζπει να υπακοφει ςτισ εντολζσ και υποδείξεισ των εκάςτοτε 
οριηόμενων από τθν ανακζτουςα αρχι αρμόδιων κακϊσ και των προϊςταμζνων των τελωνείων όςο 
αφορά τουσ Σ.Σ. 

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν για τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςε Άρτα, 
Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου 
και Τςοτυλίου και για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ από τθν 01-05-2021 ωσ και τθν 31-12-2022. 

6.3  Τροποποίθςθ – παράταςθ ςφμβαςθσ 

α) Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθν εκτζλεςι τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
132 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

β) Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 217 του Ν. 
4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

6.4 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Οι υπθρεςίεσ παραλαμβάνονται τμθματικά, ανά θμερολογιακό μινα, με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου 
Οριςτικισ Ραραλαβισ ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ, ςτο 
οποίο περιγράφονται οι ειδικοί όροι κατά τθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

Θ Επιτροπι, εάν δεν διατυπϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ κατά τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ ςυντάςςει Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ. 

Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ όπου αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ 
που διαπιςτϊκθκαν και γνωμοδοτεί αν οι  αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν.4412/2016. 

Για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματα τα οποία 
αποτελοφν αναπόςπαςτο  μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι ςχετικζσ ιςχφουςεσ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

 

 

Ο  Συντονιςτισ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ 
 
 

Βαςίλειοσ Ρολ. Μιχελάκθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

(ανικει ςτθ διακ.  10/2020) 

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, ςτον Υποτομζα 
Κεντρικι Κυβζρνθςθ και ειδικότερα  ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ι Δθμόςιο  ι Κράτοσ.  

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Θ λειτουργία τθσ διζπεται από τισ 
διατάξεισ : 

- του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

- του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 4446/ 240/Α’)  και ςυμπλθρωματικά    

- του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ)  «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ τθσ Περιφζρειασ, ρφκμιςθ 
κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπωσ ιςχφει. 

 

Οργανωτικι δομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. : όπωσ προβλζπεται ςτο ανωτζρω Ρ.Δ. οι οργανικζσ τθσ 
μονάδεσ εκτείνονται /ςε οκτϊ νομοφσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθ χωρικι τθσ αρμοδιότθτα υφίςτανται πζντε (5) Συνοριακοί Στακμοί, των οποίων τθ 
μζριμνα για τθ άρτια λειτουργία τουσ ζχει το Τμιμα Συνοριακϊν Στακμϊν/Γραφείο Συνοριακϊν Στακμϊν 
Δυτ. Μακεδονίασ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του φορζα και ςφμφωνα κυρίωσ με τισ διατάξεισ του ν.  
2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπωσ ιςχφει. 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ :  

Ανάδειξθ αναδόχου/αναδόχων κακαριότθτασ, για τισ ανάγκεσ  των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, 
Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου και για τισ ανάγκεσ  
των Συνοριακϊν Στακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου Δυτικισ 
Μακεδονίασ για τα ζτθ 2021 και 2022. 

Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ : Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  των υπθρεςιϊν 
που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία 
Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου με τθν υπ' αρικμ. 3195/09-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΨΨΛΟΡ1Γ-5Γ9) Απόφαςθ 
Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ και για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ βάςει των διατάξεων  τθσ παρ. 3 
του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), με τθν παρακάτω Απόφαςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ:  

- Αρικμ. πρωτ. οικ. 141286/03.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΔΧΚΟΡ1Γ-8Ρ2, ΑΔΑΜ: 20REQ007593440) 

 

Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα :  Το γεγονόσ ότι οι υπθρεςίεσ και 
οι Σ.Σ. εκτείνονται ςε διαφορετικοφσ νομοφσ και κτιρια επιβάλλει τθν υποδιαίρεςθ του  ςε δζκα οχτϊ 
(18) τμιματα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων   45, 49 και 59 του ν. 4412/2016. 
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ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι  θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ,  για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, 
Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου 
και των Συνοριακϊν Στακμϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου Δυτικισ 
Μακεδονίασ, για τα ζτθ 2021 και 202. 

 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ : ΤΕΧΝΛΚΕΣ  
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  τθσ παροφςασ,   κακϊσ και  τουσ ειδικοφσ όρουσ του Ραραρτιματοσ ΛΛ. 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Διάρκεια ςφμβαςθσ  

Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν 01/05/2021 και κα είναι διάρκειασ ζωσ 
και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2022. 

Τόποσ υλοποίθςθσ : Οι Υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που 
εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία 
Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου και οι Συνοριακοί Στακμοί χωρικισ αρμοδιότθτασ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ  Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ ιτοι οι Συνοριακοί Στακμοί Κακαβιάσ, Μαυροματίου, 
Μζρτηανθσ, Κρυςταλλοπθγισ και Νίκθσ. 

.Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ, Τμιμα Ρρομθκειϊν, Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων και το Τμιμα Συνοριακϊν 
Στακμϊν/Γραφείο Συνοριακϊν Στακμϊν Δυτικισ Μακεδονίασ οι οποίοι και κα ειςθγοφνται  ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο  ιτοι τθν  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ 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. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Οι υπθρεςίεσ παραλαμβάνονται τμθματικά, ανά θμερολογιακό μινα, με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου 
Οριςτικισ Ραραλαβισ ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ, ςτο 
οποίο περιγράφονται οι ειδικοί όροι κατά τθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Σε γενικζσ γραμμζσ ο ανάδοχοσ ι 
οι ανάδοχοι υποχρεοφνται  : 

1. Να εφαρμόηουν τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ 
περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

2. Να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςε Άρτα, 
Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, 
Μετςόβου και Τςοτυλίου κάκε εργάςιμθ θμζρα και μζςα ςτο ωράριο εργαςίασ των εκάςτοτε 
υπθρεςιϊν,  με ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν επιμελι κακαριότθτα των εςωτερικϊν WC)  κακϊσ και 
ςτον κακαριςμό των εξωτερικϊν χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα, ςφμφωνα με το 
Δελτίο Ρεριγραφισ Εργαςιϊν Κακαριςμοφ ανά Υπθρεςία του Ραραρτιματοσ ΛΛ και όςον αφορά 
τουσ Σ.Σ., να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ κάκε θμζρα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
αργιϊν, ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ ϊρεσ και τισ βάρδιεσ που ορίηονται ςτθν παροφςα, με 
ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν επιμελι κακαριότθτα των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν WC)  κακϊσ και 
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ςτον κακαριςμό των εξωτερικϊν χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα, ςφμφωνα με το 
Δελτίο Ρεριγραφισ Εργαςιϊν Κακαριςμοφ ανά Συνοριακό Στακμό του Ραραρτιματοσ ΛΛ. 

 

3. Να διακζτουν όλα τα αναγκαία εργαλεία, ςκεφθ και υλικά κακαριςμοφ και ςυςκευαςίασ, τα 
οποία απαραίτθτα κα ζχουν τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ των υγειονομικϊν και λοιπϊν αρχϊν, για 
τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ (ΤΕΧΝΛΚΕΣ 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ) . 

4. Τα μθχανιματα κακαριςμοφ πρζπει να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ από άποψθ λειτουργίασ 
και να είναι όςο το δυνατόν ακόρυβα. 

5. Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει 
αμζςωσ, ϊςτε θ εκτζλεςθ του αναλαμβανόμενου ζργου να είναι απρόςκοπτθ. 

 

Θ Επιτροπι, εάν δεν διατυπϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ κατά τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ ςυντάςςει Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ. 

Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ όπου αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ 
που διαπιςτϊκθκαν και γνωμοδοτεί αν οι  αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν.4412/2016. 

 

ΜΕΟΣ Β- ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Χρθματοδότθςθ  

Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςε Άρτα, 
Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου 
και Τςοτυλίου με τθν υπ' αρικμ. 3195/09-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΨΨΛΟΡ1Γ-5Γ9) Απόφαςθ Ανάλθψθσ 
Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ και για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ βάςει των διατάξεων  τθσ παρ. 3 του 
άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), με τθν παρακάτω Απόφαςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ:  

- Αρικμ. πρωτ. οικ. 141286/03.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΔΧΚΟΡ1Γ-8Ρ2, ΑΔΑΜ: 20REQ007593440) 

 

 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  τριακοςίων ςαράντα επτά  χιλιάδων επτακοςίων 
εννζα ευρϊ και εξιντα εννζα  λεπτϊν (347.709,69€) 

 

Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ :  

 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΑΡΟ 01/05/2021-
31/12/2022 (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

ΑΤΑΣ 9800,00 

ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 9800,00 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - ΑϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ (Β.Θπείρου 

20) 

12000,00 
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ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - ΒϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ (Β.Θπείρου 

17) 

9800,00 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - ΓϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ (Μαρ. 

Κοτοποφλθ 62) 

20000,00 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ - ΔϋΚΤΛΛΑΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ (5ο χλμ. Λωαν-

Κόνιτςασ) 

9800,00 

ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ 3400,00 

ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 3400,00 

ΡΕΒΕΗΑΣ 8400,00 

ΚΑΣΤΟΛΑΣ 9800,00 

ΚΟΗΑΝΘΣ   

(ΗΕΡ Κοηάνθσ - Λευκόβρυςθ  
Κοηάνθσ) 

30.000,00 

ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ 5.000,00 

ΦΛΩΛΝΑΣ 9.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 141.000,00 

ΣΥΝΟΛΑΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ (χωρίσ Φ.Π.Α.) 

ΚΑΚΑΒΛΑΣ 59.070,97 

ΜΑΥΟΜΑΤΛΟΥ 23.632,26 

ΜΕΤΗΑΝΘΣ 17.709,68 

ΚΥΣΤΑΛΛΟΡΘΓΘΣ 53.148,39 

ΝΛΚΘΣ 53.148,39 

ΣΥΝΟΛΟ 206.709,69 

 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα  

Για τον υπολογιςμό του προχπολογιςμοφ ελιφκθςαν υπόψθ : 

- Οι  ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν και των Σ.Σ., όπωσ διαμορφϊκθκαν τόςο κατά το προθγοφμενο, όςο 
και τα τελευταία ζτθ.  

- Θ ιςχφουςα κείμενθ νομοκεςία περί κακοριςμοφ κατϊτατου θμερομιςκίου. 
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Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ :  

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Λδίωσ 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 
Συμβάςεων *άρκρο 4 του  ν. 4013/2011 (Αϋ204) όπωσ ιςχφει+. 

β) Κράτθςθ φψουσ 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).  

γ) 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 (παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Αϋ167).
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ –  Ειδικοί Προι Διαγωνιςμοφ - Ρίνακεσ διαγωνιςμοφ  

(ανικει ςτθ διακ.  10/2020) 

ΡΛΝΑΚΑΣ 1 : Μθνιαία κατανομι απαιτοφμενων ωρϊν εργαςίασ 

1. Πςον αφορά τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, 
Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου, κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια του ζτουσ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με βάςθ τθν εκάςτοτε Τπθρεςία. 

2. Όςον αφορά τουσ .. ωσ κάτωκι: 

Σ.Σ. ΜΘΝΕΣ 
ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΩΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

(θμερθςίωσ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΩΝ  

 

 ΜΘΝΛΑΛΟΣ 
Ρ/ΣΜΟΣ 

(χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.)  

 ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 
Ρ/ΣΜΟΣ  

 ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 
Ρ/ΣΜΟΣ  

 (χωρίσ 
Φ.Π.Α.)  

 (με Φ.Π.Α. 
24%)  

Κ
Α

Κ
Α

Β
ΛΑ

Σ 

ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ 
ΧΕΛΜΕΛΝΟΛ 8 2.432 

             
2.353,55    

           
23.535,48    

             
29.184,00    

ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ 
ΚΕΛΝΟΛ 12 3.672         3.553,55    35.535,48    44.064,00    

ΣΥΝΟΛΟ  6.104                59.070,97    73.248,00    

Μ
Α

Υ


Ο
Μ

Α
ΤΛ

Ο
Υ

 

ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ 
ΧΕΛΜΕΛΝΟΛ 3 912 

               
882,58    

            
8.825,81    

              
10.944,00    

ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ 
ΚΕΛΝΟΛ 5 1.530 

             
1.480,65    

             
14.806,45    

               
18.360,00    

ΣΥΝΟΛΟ  2.442               
           

23.632,26    
             

29.304,00    

Μ
Ε

Τ
ΗΑ

Ν
Θ

Σ ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ 
ΧΕΛΜΕΛΝΟΛ 3 912 

                
882,58    

             
8.825,81    

               
10.944,00    

ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ 
ΚΕΛΝΟΛ 3 918  888,39     8.883,87   11.016,00    

ΣΥΝΟΛΟ  1.830                17.709,68            21.960,00    

Κ


Υ
ΣΤ

Α
Λ

Λ
Ο

Ρ
Θ

ΓΘ
Σ ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ 

ΧΕΛΜΕΛΝΟΛ 8 2.432 
             

2.353,55    
           

23.535,48    
             

29.184,00    

ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ 
ΚΕΛΝΟΛ 10 3.060 

             
2.961,29    

           
29.612,90 

             
36.720,01    

ΣΥΝΟΛΟ  5.492                 53.148,39    65.904,01    

Ν
ΛΚ

Θ
Σ 

ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ 
ΧΕΛΜΕΛΝΟΛ 8 2.432 

             
2.353,55    

           
23.535,48    

             
29.184,00    

ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ 
ΚΕΛΝΟΛ 10 3.060 

             
2.961,29    

           
29.612,90 

             
36.720,01    

ΣΥΝΟΛΟ  5.492                 53.148,39    65.904,01    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  21.360        206.709,69       256.320,02    

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα 
κερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
& 2022. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 2 :  ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΥΡΘΕΣΛΩΝ  

Α) Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, 
Μετςόβου και Τςοτυλίου 

 

Ρ.Ε. (Νομόσ) 
ΚΤΛΛΑ 

των υπθρεςιϊν τθσ Α.Δ. 

 

Ταχ. Διεφκυνςθ 

 

Επιφάνεια  

(ςε τ.μ.) 

 

Απαιτοφμενεσ 
ϊρεσ 

κακαριςμοφ 
θμερθςίωσ 

ΑΤΑΣ 

Τμιματα  

Γεν.  Δ/νςθσ Εςωτ. 
Λειτουργίασ 

Ρερ/κι Οδόσ & Ελ. 
Βενιηζλου - ΑΤΑ 

 

761,00 

 

 

 

3 

 

 

Διεφκυνςθ Δαςϊν  Ρερ/κι Οδόσ - ΑΤΑ 

ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 

Τμιματα  

Γεν. Δ/νςθσ Εςωτ. 
Λειτουργίασ 

Ρ. Τςαλδάρθ 31 

ΘΓΟΥΜΕΝΛΤΣΑ 

 

 

626,55 

 

 

 

 

3 
Τμιμα Αδειϊν Διαμονισ 

Ράργασ 24 

ΘΟΥΜΕΝΛΤΣΑ 

Διεφκυνςθ Δαςϊν  
Ρ. Τςαλδάρθ 21  
ΘΓΟΥΜΕΝΛΤΣΑ 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

Α’ Κτιριακό Συγκρότθμα 

Βορείου Θπείρου 20  

(ιςόγειο – 1οσ  όροφοσ) 

 

800 

 

4 

Β’ Κτιριακό Συγκρότθμα  Βορείου Θπείρου 17 680,30 3 

Γ’ Κτιριακό Συγκρότθμα 

Μαρ. Κοτόπουλθ 62(2οσ, 3οσ  & 4οσ όροφοσ) 
2009 

6 

 

 975,50 3 
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Δ’ Κτιριακό Συγκρότθμα 

5ο χλμ. Ε.Ο. Λωαννίνων - Κόνιτςασ 

Δαςαρχείο Κόνιτςασ Κόνιτςα 213,00 
1 

 

Δαςαρχείο Μετςόβου Μζτςοβο 120,00 1 

ΡΕΒΕΗΑΣ 

Τμιματα  

Γεν. Δ/νςθσ Εςωτ. 
Λειτουργίασ 

Κ.Ράρλα & Ρ. Τςαλδάρθ - 
ΡΕΒΕΗΑ  

570,00 

 

 

2,5 

Διεφκυνςθ Δαςϊν  Λ. Ειρινθσ 43 - ΡΕΒΕΗΑ 

ΚΑΣΤΟΛΑΣ 

Τμιματα  

Γεν. Δ/νςθσ Εςωτ. 
Λειτουργίασ 

Διοικθτιριο 

ΚΑΣΤΟΛΑ 

 

773,00 

 

3 

Διεφκυνςθ Δαςϊν  

ΚΟΗΑΝΘΣ 

Α’ Κτιριακό Συγκρότθμα  
- ΗΕΡ Κοηάνθσ 

- Λευκόβρυςθ  Κοη. 
6.600,00 

9 

Δαςαρχείο Τςοτυλίου Τςοτφλι 500,00 1,5 

ΦΛΩΛΝΑΣ 

Τμιματα  

Γεν. Δ/νςθσ Εςωτ. 
Λειτουργίασ 

Διοικθτιριο 

Ρτολεμαίων 1 ΦΛΩΛΝΑ 

 

1.080,00 

 

3 

Διεφκυνςθ Δαςϊν  

ΣΥΝΟΛΑ 15.708,35 43 
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Β) ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΣΥΝΟΛΑΚΩΝ ΣΤΑΚΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΑΚΟΣ 
ΣΤΑΚΜΟΣ 

Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 
Επιφάνεια  κφριων κτιριακϊν 

εγκαταςτάςεων ςε τ.μ. 

ΚΑΚΑΒΛΑΣ 

Υπόγειο (βοθκ.χϊροι)   

Λςόγειο 985,50 

ΑϋΠροφοσ 315,60 

Νarc control   

Κτίριο Κτθν. Ελζγχου   

ΣΥΝΟΛΑ 1.301,10 

ΜΑΥΟΜΑΤΛΟΥ 
Υπόγειο (βοθκ.χϊροι)   

Λςόγειο 986,48 

ΣΥΝΟΛΑ 986,48 

ΜΕΤΗΑΝΘΣ 
Υπόγειο (βοθκ.χϊροι)   

Λςόγειο 983,63 

ΣΥΝΟΛΑ 983,63 

ΚΥΣΤΑΛΛΟΡΘΓΘΣ 

Κτίριο παλαιοφ τελωνείου 
383 

Λςόγειο νζου τελωνείου 600 

Νarc control   

ΣΥΝΟΛΑ 983 

ΝΛΚΘΣ 

Λςόγειο 863 

Κτίριο διαμονισ προςωπικου - 
(βοθκ.χϊροι)  

  

Μθχανοςτάςια (Λεβθτοςτάςιο, 
βιολογικόσ κ.λ.π.) 

  

ΣΥΝΟΛΑ 863 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.117,21 

 

Θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ από τον ανάδοχο ι τουσ αναδόχουσ κα γίνεται με τουσ εξισ 
όρουσ: 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ όςον αφορά  τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν 
ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία 
Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου κάκε εργάςιμθ θμζρα και μζςα ςτο ωράριο εργαςίασ των 
εκάςτοτε υπθρεςιϊν,, με ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν επιμελι κακαριότθτα των εςωτερικϊν WC), 
κακϊσ και ςτον κακαριςμό των εξωτερικϊν χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα, 
ςφμφωνα με  το Δελτίο Ρεριγραφισ Εργαςιϊν Κακαριςμοφ ανά Υπθρεςία και όςο αφορά τουσ 
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Σ.Σ., ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ κάκε θμζρα, ςυμπεριλαμβανομζνων 
και των αργιϊν, ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ ϊρεσ  και τισ βάρδιεσ που ορίηονται ςτθν 
παροφςα, με ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν επιμελι κακαριότθτα των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 
WC), κακϊσ και ςτον κακαριςμό των εξωτερικϊν χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα, 
ςφμφωνα με  το Δελτίο Ρεριγραφισ Εργαςιϊν Κακαριςμοφ ανά Συνοριακό Στακμό, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά του κάκε Συνοριακοφ Στακμοφ. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, ςκεφθ και υλικά κακαριςμοφ και 
ςυςκευαςίασ,  τα οποία απαραίτθτα κα ζχουν τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ των Υγειονομικϊν και λοιπϊν αρχϊν. 

3. Μιςκόσ, επιδόματα αδείασ, δϊρα Χριςτουγζννων, δϊρα  Ράςχα κ.λ.π., εργοδοτικζσ ειςφορζσ, βαρφνουν τον 

ανάδοχο. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απαρζγκλιτα τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και ιδιαίτερα 

αυτζσ που αφοροφν νόμιμεσ αμοιβζσ, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ 

των προβλεπόμενων από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει με δικζσ 

του δαπάνεσ το προςωπικό για κάκε είδουσ ατφχθμα. 

5. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να 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 δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Χ του 

προςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. 

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ 

και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του 

επαγγελματικοφ κινδφνου. 

7. Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα 

προκλθκεί ςτο προςωπικό και ςτισ εγκαταςτάςεισ των υπθρεςιϊν, εφόςον οφείλεται ςε 

υπαιτιότθτα των υπαλλιλων του ιδίου ι των εργαςιϊν του. 

8. Υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί προςωπικό ειδικευμζνο, υγιζσ, άριςτο ςτο είδοσ του, άψογο, από 

πλευράσ ςυμπεριφοράσ, απζναντι ςε τρίτουσ και ςτο προςωπικό των υπθρεςιϊν. και το οποίο να 

τθρεί πιςτά τισ εντολζσ των αρμοδίων οργάνων και τον κανονιςμό λειτουργίασ των υπθρεςιϊν. 

9. Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ διατθρεί το δικαίωμα, αν κρίνει ότι κάποιοσ 

από το προςωπικό του αναδόχου είναι ακατάλλθλοσ ι από άποψθ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ κακαριότθτασ 

ι από άποψθ ςυμπεριφοράσ, να ηθτιςει τθν αντικατάςταςι του, μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ 

και  κατόπιν ειςιγθςθσ του αρμοδίου για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ οργάνου. 

10. Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο οποιωνδιποτε δικαιωμάτων του ανάδοχου, που 

απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί και θ εκχϊρθςθ και ενεχυρίαςθ οποιωνδιποτε 

απαιτιςεων του ανάδοχου. 

11. Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να επικαλεςτεί  λόγουσ ανϊτερθσ βίασ, για τθ μθ εμπρόκεςμθ και 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ εκτζλεςθ αυτισ, οφτε δφναται να απαλλαγεί από τισ 

υποχρεϊςεισ που τον βαρφνουν από τθ ςφμβαςθ, εάν δεν επικαλεςτεί και αποδείξει τα 

περιςτατικά τθσ ανϊτερθσ βίασ, εντόσ 2 θμερϊν από τότε που ζλαβαν χϊρα τα περιςτατικά αυτά. 

12. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επεμβαίνει άμεςα και να κακαρίηει τοπικά, ςε οποιαδιποτε ζκτακτθ 

περίπτωςθ του ηθτθκεί. 

13. Θ εργαςία κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα επιμελθμζνθ και κα παραλαμβάνεται από τριμελι επιτροπι 

που κα οριςκεί για κάκε  Υπθρεςία και Σ.Σ., προσ τθν τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων. 
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Αναλυτικά οι εργαςίεσ κακαριςμοφ, ςε όλεσ τισ Υπθρεςίεσ, κα γίνονται ωσ εξισ: 

1. Ξεςκόνιςμα – κακάριςμα επίπλων, γραφείων, ντουλαπιϊν, φωτοτυπικϊν κτλ, κάκε μζρα. 

2. Κακάριςμα (ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα όλων των γραφείων, αικουςϊν και κοινόχρθςτων 
χϊρων), κάκε μζρα. 

3. Άδειαςμα και κακαριςμόσ δοχείων απορριμμάτων, κάκε μζρα. 

4. Επιμελισ κακαριότθτα των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν WC (πλφςιμο ειδϊν υγιεινισ, 
ςφουγγάριςμα με τα απαραίτθτα χθμικά κακαριςτικά ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγιεινισ), κάκε 
μζρα, ιδιαίτερα δε για τουσ Σ.Σ. όςεσ φορζσ απαιτείται. 

5. Κακαριςμόσ εξωτερικϊν χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα, κάκε μζρα. 

6. Αποκομιδι ςκουπιδιϊν από όλουσ τουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ των Υπθρεςιϊν 
κάκε εργάςιμθ μζρα και των Συνοριακϊν Στακμϊν, κάκε μζρα. 

7. Κακάριςμα των βοθκθτικϊν χϊρων (λεβθτοςτάςια, μθχανοςτάςια, αποκικεσ κλπ) όταν 
απαιτείται. 

8. Τοποκζτθςθ ςάκων απορριμμάτων ςτα δοχεία και ςτουσ κάδουσ, κάκε μζρα. 

9. Τοποκζτθςθ χαρτιϊν υγείασ και κρεμοςάπουνου ςτα WC κάκε μζρα. 

10. Κακαριςμόσ υαλοπινάκων και κουφωμάτων με κατάλλθλο υγρό μία φορά κάκε δεκαπζντε 
θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

11. Κακαριςμόσ τοίχων όταν απαιτείται. 

12. Κοπι χόρτων και κάμνων εντόσ τθσ περίφραξθσ των Υπθρεςιϊν και των Σ.Σ., όταν απαιτείται.  

13. Κακαριςμόσ εςχαρϊν και φρεατίων όμβριων υδάτων από αντικείμενα και φερτά υλικά, όταν 
απαιτείται. 

ΔΕΛΤΛΟ ΡΕΛΓΑΦΘΣ ΕΓΑΣΛΩΝ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΑΝΑ ΥΡΘΕΣΛΑ 

Α) Πςον αφορά τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, 
Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
του ζτουσ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με βάςθ τθν εκάςτοτε Τπθρεςία. 

Β) Όςον αφορά τουσ .. ωσ κάτωκι: 

1. Συνοριακόσ Στακμόσ Κακαβιάσ 

Ο κακαριςμόσ κα γίνεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των κτιρίων του Σ.Σ. Κακαβιάσ και των αφλειων χϊρων 

του ςε επταιμερθ βάςθ, ωσ εξισ: 

1. Στισ  κφριεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  του Συνοριακοφ, όπου βρίςκονται όλεσ οι υπθρεςίεσ, 

κάκε μζρα. 

2. Στο  υπόγειο του κεντρικοφ κτιρίου, ςτουσ χϊρουσ διαμονισ του προςωπικοφ, κάκε μζρα  

και ςτουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ  όταν απαιτείται. 

3. Στουσ λοιποφσ  χϊρουσ, (κτίριο narc control, κτίριο Στακμοφ Υγειονομικοφ Κτθνιατρικοφ 

Ελζγχου (ΣΥΚΕ), απολυμαντιριο κ.λ.π.)  όταν απαιτείται.  

4. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των εξωτερικϊν χϊρων κα πραγματοποιοφνται ς’ όλο τον 

περιβάλλοντα χϊρο που  περικλείει ο Συνοριακόσ Στακμόσ Κακκαβιάσ  με ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα ςτθ ςυνεχι και επιμελι κακαριότθτα των  εξωτερικϊν WC, κακϊσ και ςτον 

κακαριςμό των χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με το παρακάτω μθνιαίο πρόγραμμα :  

ΤΜΟΡΘΑΙΟ 
ΣΑΘΛΟ 

ΛΗΜΕ 
Απαιηούμενες ώρες 

εργαζίας 
(ημερηζίως) 

Απαιηούμενος 
αριθμός 
βαρδιών 

Ωράριο εργαζίας 
κάθε βάρδιας 

ΙΑΙΑΒΘΑ ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ 8 2 08:00 έως 12:00 
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 14:00 έως 18:00 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟΙ 12 2 
07:00 έως 13:00 

15:00 έως 21:00 

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα 
κερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
& 2022. 

 

2. Συνοριακόσ Στακμόσ Μαυροματίου 

Ο Κακαριςμόσ κα γίνεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των κτιρίων του Σ.Σ. Μαυροματίου και των αφλειων 

χϊρων  ςε επταιμερθ βάςθ, ωσ εξισ: 

1. Στισ κφριεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  του Συνοριακοφ Στακμοφ, όπου βρίςκονται όλεσ οι 

υπθρεςίεσ, κάκε μζρα. 

2. Στον  υπόγειο  χϊρο, όπου βρίςκονται οι βοθκθτικοί χϊροι, όταν απαιτείται. 

3. Στο κτίριο του απολυμαντθρίου, όταν απαιτείται. 

4. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των εξωτερικϊν χϊρων κα πραγματοποιοφνται ς’ όλο τον 

περιβάλλοντα χϊρο που περικλείει ο Συνοριακόσ Στακμόσ Μαυροματίου, με ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα ςτθ ςυνεχι και επιμελι κακαριότθτα των  εξωτερικϊν WC, κακϊσ και ςτον 

κακαριςμό των χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με το παρακάτω μθνιαίο πρόγραμμα :  

ΤΜΟΡΘΑΙΟ 
ΣΑΘΛΟ 

ΛΗΜΕ 
Απαιηούμενες ώρες 

εργαζίας 

(ημερηζίως) 

Απαιηούμενος 
αριθμός 

βαρδιών 

Ωράριο εργαζίας 
κάθε βάρδιας 

ΛΑΤΡΟΛΑΣΘΟΤ 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 

3 1 
08: 00 έως 11:00 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟΙ 5 2 
08: 00 έως 11:00 

16:00 έως 18:00 

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα 
κερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
& 2022. 

3. Συνοριακόσ Στακμόσ Μζρτηανθσ 

Ο Κακαριςμόσ κα γίνεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των κτιρίων του Σ.Σ. Μζρτηανθσ και των αφλειων χϊρων 

ςε επταιμερθ βάςθ, ωσ εξισ: 

1. Στισ κφριεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  του Συνοριακοφ Στακμοφ, όπου βρίςκονται όλεσ οι 

υπθρεςίεσ κάκε μζρα. 

2. Στον  υπόγειο χϊρο, όπου βρίςκονται οι βοθκθτικοί χϊροι, όταν απαιτείται. 

3. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των εξωτερικϊν χϊρων κα πραγματοποιοφνται ς’ όλο τον 

περιβάλλοντα χϊρο που περικλείει ο Συνοριακόσ Στακμόσ Μζρτηανθσ με ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα ςτον κακαριςμό των χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με το παρακάτω μθνιαίο πρόγραμμα :  

ΤΜΟΡΘΑΙΟ 
ΣΑΘΛΟ 

ΛΗΜΕ Απαιηούμενες ώρες 
εργαζίας 

Απαιηούμενος 
αριθμός 

Ωράριο εργαζίας 
κάθε βάρδιας 
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(ημερηζίως) βαρδιών 

ΛΕΡΣΖΑΜΗ 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 

3 1 
09:00 έως 12:00 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟΙ 3 1 09:00 έως 12:00 

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα 
κερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
& 2022. 

4. Συνοριακόσ Στακμόσ Κρυςταλλοπθγισ 

Ο κακαριςμόσ κα γίνεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των κτιρίων του Σ.Σ. Κρυςταλλοπθγισ και των αφλειων 

χϊρων ςε επταιμερθ βάςθ, ωσ εξισ: 

1. Στισ κφριεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  του Συνοριακοφ Στακμοφ (νζου και παλαιοφ 

τελωνείου), όπου βρίςκονται όλεσ οι υπθρεςίεσ, κάκε μζρα. 

2. Στουσ λοιποφσ χϊρουσ (narc control, υπόγειο παλαιοφ κτιρίου) κακϊσ και ςτα εξωτερικά 

ςθμεία ελζγχου διζλευςθσ (counters), όταν απαιτείται. 

3. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των εξωτερικϊν χϊρων κα πραγματοποιοφνται ς’ όλο τον 

περιβάλλοντα χϊρο που  περικλείει ο Συνοριακόσ Στακμόσ Κρυςταλλοπθγισ, με 

ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ ςυνεχι και επιμελι κακαριότθτα των  εξωτερικϊν WC, κακϊσ 

και ςτον κακαριςμό των χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με το παρακάτω μθνιαίο πρόγραμμα :  

ΤΜΟΡΘΑΙΟ 

ΣΑΘΛΟ 
ΛΗΜΕ 

Απαιηούμενες ώρες 

εργαζίας 
(ημερηζίως) 

Απαιηούμενος 

αριθμός 
βαρδιών 

Ωράριο εργαζίας κάθε 

βάρδιας 

ΙΡΤΣΑΚΚΟΠΗΓΗ 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 

8 2 
08:00 έως 12:00 

14:00 έως 18:00 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟΙ 10 2 
08:00 έως 13:00 

15:00 έως 20:00 

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα 
κερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
& 2022. 

5. Συνοριακόσ Στακμόσ Νίκθσ 

Ο Κακαριςμόσ κα γίνεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των κτιρίων του Σ.Σ. Νίκθσ και των αφλειων χϊρων ςε 

επταιμερθ βάςθ, ωσ εξισ:  

1. Στισ κφριεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του Συνοριακοφ Στακμοφ, όπου βρίςκονται όλεσ οι 

υπθρεςίεσ κακϊσ και ςτο κτίριο διαμονισ του προςωπικοφ, κάκε μζρα. 

2. Στουσ χϊρουσ των μθχανοςταςίων (βιολογικόσ, γεννιτρια, λεβθτοςτάςιο, μθχάνθμα ψφξθσ), 

όταν απαιτείται. 

3. Στα εξωτερικά δωμάτια ελζγχου διζλευςθσ (counters), κάκε μζρα.  

4. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των εξωτερικϊν χϊρων κα πραγματοποιοφνται ς’ όλο τον 

περιβάλλοντα χϊρο που περικλείει ο Συνοριακόσ Στακμόσ Νίκθσ, με ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ 
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ςυνεχι και επιμελι κακαριότθτα των  εξωτερικϊν WC, κακϊσ και ςτον κακαριςμό των χϊρων 

από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με το παρακάτω μθνιαίο πρόγραμμα :  

ΤΜΟΡΘΑΙΟ 
ΣΑΘΛΟ 

ΛΗΜΕ 
Απαιηούμενες ώρες 

εργαζίας 
(ημερηζίως) 

Απαιηούμενος 
αριθμός 
βαρδιών 

Ωράριο εργαζίας 
κάθε βάρδιας 

ΜΘΙΗ 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 

8 2 
08:00 έως 12:00 

14:00 έως 18:00 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟΙ 10 2 
08:00 έως 13:00 

15:00 έως 20:00 

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα 
κερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
& 2022. 

 

Σε περίπτωςθ  που θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν 

επιτυγχάνεται θ ηθτοφμενθ κόςμια εμφάνιςθ δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο, μεμονωμζνα ι 

ςωρευτικά, τθν αλλαγι του ωραρίου εργαςίασ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ικανοποιιςει άμεςα τα ανωτζρω χωρίσ καμία αντίρρθςθ και χωρίσ καμία 

επιπλζον οικονομικι απαίτθςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ ςφμβαςθ λφεται μονομερϊσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ –  ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 (ανικει ςτθ διακ. 10/2020) 

ΧΑΑΚΤHΛΣΤΛΚΑ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1. ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ - ΕΓΑΛΕΛΑ    

1.1. Καρότςια περιςυλλογισ απορριμμάτων Ναι   

1.2. Καρότςια ςφουγγαρίςματοσ ι κουβάδεσ ςφουγγαρίςματοσ Ναι   

1.3. Μθχανζσ περιςτροφικζσ για το γυάλιςμα και το πλφςιμο των 
δαπζδων 

Ναι  
 

1.4. Θλεκτρικζσ ςκοφπεσ Ναι   

1.5. Μθχανι ατμοκακαριςμοφ για μοκζτεσ και χαλιά (όπου 
υπάρχουν), 

Ναι  
 

1.6. Μθχανι κακαριςμοφ πεηοδρομίου Ναι   

1.7. Μθχανζσ κακαριςμοφ περιβάλλοντοσ χϊρου Ναι   

2.ΥΛΛΚΑ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ    

2.1. Χλωρίνθ Ναι   

2.2. Υγρό κακαριςμοφ πατϊματοσ Ναι   

2.3. Υγρό κακαριςμοφ τηαμιϊν Ναι   

2.4. Σακοφλεσ απορριμμάτων  Ναι   

2.5. Σακοφλεσ για καλάκια γραφείου Ναι   

2.6. Σκοφπεσ Ναι   

2.7.Σφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ Ναι   

2.8. Κακαριςτικό αλάτων Ναι   

2.9. Κακαριςτικό λεκάνθσ τουαλζτασ Ναι   

2.10. Χαρτί υγείασ  Ναι   

2.11. Κρεμοςάπουνο Ναι   
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

 
 (ανικει ςτθ διακ.  10/2020) 

 ( μπορεί να επιςυναφκεί ςε αρχείο pdf, εφόςον δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ- ψθφιακά υπογεγραμμζνθ) 

(Τποβάλλεται για κάκε Σμιμα προςφοράσ) 

 

Ρροσ: 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ 
Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –Τμιμα Ρρομθκειϊν Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων 
Βορείου Θπείρου 20 - 454 45 ΛΩΑΝΝΛΝΑ 

 

     ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΕΤΑΛΛΚΘ 
ΕΡΩΝΥΜΛΑ 

 

ΕΤΑΛΛΚΘ ΜΟΦΘ 
ΔΔΓΘΓ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ 
ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. 
 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
 

ΡΟΛΘ 
 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL 
 

ΥΡΘΕΣΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΟΡΟΛΑ 
ΓΛΝΕΤΑΛ Θ ΡΟΣΦΟΑ 

 

ΛΘΞΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ 

Δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

Ο υπογράφων........................................................ςασ γνωρίηουμε ότι για τθν ανάλθψθ του ζργου τθσ 
κακαριότθτασ, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθ διακιρυξθ, θ μθνιαία οικονομικι προςφορά μασ για τισ 
Υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςτθν Ρ.Ε ……… ι το Κτιριακό Συγκρότθμα επί τθσ οδοφ…… είναι θ εξισ: 
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ΥΡΘΕΣΛΕΣ  

Μθνιαία προςφορά 

 (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου  
Φ.Ρ.Α.) 

(ολογράφωσ) 

Μθνιαία προςφορά  (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου  

Φ.Ρ.Α.) 

 (αρικμθτικά) 

   

 

 Ι για το Συνοριακό Στακμό …………………….. είναι θ εξισ: 

ΜΘΝΕΣ 
Μθνιαία προςφορά 

(χωρίσ Φ.Π.Α.) 

 (ολογράφωσ)   

Μθνιαία προςφορά        
(χωρίσ Φ.Π.Α.) 

 (αρικμθτικά) 

Συνολικι προςφορά   
(χωρίσ Φ.Π.Α.) 

 (ολογράφωσ) 

Συνολικι 
προςφορά 
 (χωρίσ Φ.Π.Α.) 

 (αρικμθτικά) 

ΔΕΚΑ 
ΜΘΝΕΣ 

ΧΕΛΜΕΛΝΟΛ 
        

ΔΕΚΑ 
ΜΘΝΕΣ 
ΚΕΛΝΟΛ 

        

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΦΟΑΣ  
 

    

* Η ςυνολικι οικονομικι προςφορά για τθν κάκε ομάδα μθνϊν ιςοφται με το γινόμενο τθσ μθνιαίασ 
προςφοράσ επί τουσ αντίςτοιχουσ μινεσ. 

** Σο γενικό ςφνολο προςφοράσ ιςοφται με το ςφνολο των μθνϊν. 

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα 
κερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
& 2022. 

2. Κατάςταςθ υπαλλιλων 

Α) Πςον αφορά τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν  ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, 
Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου, 

Τα ςτοιχεία των υπαλλιλων που κα απαςχολθκοφν ςτο ……………………………….,  για τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν κακαριότθτασ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα Λ  τθσ προκιρυξθσ ζχουν ωσ εξισ: 

Αρικμόσ εργαηομζνων           

Θμζρεσ Εργαςίασ  

Ϊρεσ Εργαςίασ  

Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι 
εργαηόμενοι 

 

Τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο  
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3. Αναλυτικά  το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ 

αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων (ςυμπεριλαμβανομζνου εφλογου ποςοςτοφ διοικθτικοφ 
κόςτουσ, αναλϊςιμων, εργολαβικοφ κζρδουσ και  κρατιςεισ υπζρ Δθμοςίου και υπζρ τρίτων)  
ζχει ωσ εξισ : 

Φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ 
φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων  

 

Φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα 
προχπολογιςκζντα ποςά 

 

Μιςκολογικό κόςτοσ  

Διοικθτικό κόςτοσ  

Κόςτοσ αναλωςίμων  

Εργολαβικό κζρδοσ  

Κρατιςεισ υπζρ τρίτων  

ΣΥΝΟΛΟ  

(χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

(με Φ.Ρ.Α.) 

 

 

Β) Πςον αφορά τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ 

Τα ςτοιχεία των υπαλλιλων που κα απαςχολθκοφν ςτο Συνοριακό Στακμό ..………………….…..…….,  για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ  τθσ διακιρυξθσ ζχουν ωσ 
εξισ: 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

ΜΘΝΕΣ 

ΔΕΚΑ  ΜΘΝΕΣ ΧΕΛΜΕΛΝΟΛ ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ ΚΕΛΝΟΛ 

Αρικμόσ εργαηομζνων *            

Θμζρεσ Εργαςίασ**     

Ϊρεσ Εργαςίασ     

Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν 
οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι 

  
  

Τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά 
άτομο*** 

  
  

* Αρικμόσ εργαηομζνων ανά βάρδια εργαςίασ. 
** Οι θμζρεσ εργαςίασ κα ςυμπλθρωκοφν ςυνολικά για τουσ δζκα τζςςερισ μινεσ ι για τουσ δζκα μινεσ 
αντίςτοιχα. 
***Ωσ ωφζλιμθ ςυνολικι επιφάνεια  των κακθμερινϊν εργαςιϊν κακαριςμοφ νοείται θ επιφάνεια των 
κφριων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ςε τ.μ., όπωσ περιγράφεται ςτον πίνακα «Χαρακτθριςτικά των 
υνοριακϊν τακμϊν» του Παραρτιματοσ ΙΙ. 
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3. Αναλυτικά  το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ  (για το ςφνολο των μθνϊν και ωρϊν) που 
αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων (ςυμπεριλαμβανομζνου εφλογου 
ποςοςτοφ διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ κζρδουσ και  
κρατιςεισ υπζρ Δθμοςίου και υπζρ τρίτων)  ζχει ωσ εξισ : 

Φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ 
φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων  (1) 

 

Φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα 
προχπολογιςκζντα ποςά (2) 

 

Μιςκολογικό κόςτοσ (3) = ( 1) + (2)  

Κόςτοσ αναλωςίμων (4)  

Διοικθτικό κόςτοσ (5)  

Εργολαβικό κζρδοσ (6)  

Κρατιςεισ υπζρ τρίτων (7)  

ΣΥΝΟΛΟ (3) +(4)+(5)+(6)+(7) 

(χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 

ΣΥΝΟΛΟ (3) +(4)+(5)+(6)+(7) 

(με Φ.Ρ.Α.) 

 

 

Θ παροφςα οικονομικι προςφορά ιςχφει μζχρι δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ. 

 

        Θμερομθνία: ……………… Για τον υποψιφιο 
προμθκευτι/ανάδοχο 

φραγίδα / Τπογραφι 

Ονοματεπϊνυμο Νομίμου 
Εκπροςϊπου 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

(ανικει ςτθ διακ.  10/2020) 

1. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ  ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ  ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα……………………………………. 

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

ΕΥΩ.…… 

Ρροσ: 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ 
Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –Τμιμα Ρρομθκειϊν Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων 
Βορείου Θπείρου 20 - 454 45 ΛΩΑΝΝΛΝΑ 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ    Α…….. ΕΥΩ   ….……….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ΕΥΩ.…………….... (και ολογράφωσ)………………………………………….υπζρ του οικονομικοφ φορζα 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., Α.Φ.Μ. 
……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, Δ\νςθ………………………………………………………….*  για τθ ςυμμετοχι  του  
ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ υπθρεςίασ ςασ, για τθν ανάδειξθ αναδόχων κακαριότθτασ ςφμφωνα 
με τθν υπ. αρ. 10/2020  διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ του εν λόγω οικονομικοφ φορζα κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ και το οποίο ποςό καλφπτει 
το 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ (χωρίσ το  Φ.Ρ.A.) αξίασ .....................EYPΩ  των 
προςφερομζνων υπθρεςιϊν. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

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

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

Θ παροφςα ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 
του υποψιφιου προμθκευτι, ιτοι μζχρι 23/01/2022. 

Με τιμι, 

 

Τράπεηα...................  

Κατάςτθμα .............. 

* ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω ςτοιχεία για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ



ΑΔΑ: ΩΣΔΔΟΡ1Γ-ΓΚΡ



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΘΡΕΛΟΥ – ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 10/2020  

Σελίδα 71 από 86 

 

 

2. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα……………………………………. 

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

ΕΥΩ.…… 

 

Ρροσ: 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ 
Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –Τμιμα Ρρομθκειϊν Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων 
Βορείου Θπείρου 20 - 454 45 ΛΩΑΝΝΛΝΑ 

 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ Α………… ΕΥΩ   ………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ΕΥΩ .…...........................................................…………....                  (και 
ολογράφωσ)…………………..................................................………………….. υπζρ του οικονομικοφ φορζα 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., Α.Φ.Μ. 
……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, Δ\νςθ………………………………………………………….* για τθν καλι εκτζλεςθ 
τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, ςφμφωνα με τθν υπογραφείςα ςφμβαςθ με τίτλο «…………..»  
δυνάμει  τθσ διακιρυξθσ  υπϋαρικμ. 10/2020.  

Το παραπάνω ποςό καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ τον ΦΡΑ), το τθροφμε ςτθ 
διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ 
και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται  ςε τυχόν  ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

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

 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και δφο  (2) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ αντίςτοιχθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. 

Με τιμι, 

 

Τράπεηα………… 

Κατάςτθμα………. 

* ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω ςτοιχεία για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

(Ανικει ςτθν με αρικμ. 10/2020 Διακιρυξθ) 

 

 

(Σο παρόν ςχζδιο κα προςαρμοςτεί ανάλογα με τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: ΩΣΔΔΟΡ1Γ-ΓΚΡ



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΘΡΕΛΟΥ – ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 10/2020  

Σελίδα 73 από 86 

 

 

 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΘΡΕΛΟΥ – ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ, Δ.Υ. & Κ. ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΚΕΣΘΣ ΕΓΑΣΛΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ/ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ …………………… Ι ΤΟΥ/ 
ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΑΚΟΥ/ΩΝ ΣΤΑΚΜΟΥ/ΩΝ ……………………, ΧΩΛΚΘΣ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΑΣ ΤΘΣ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΘΡΕΛΟΥ – ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

Στα Λωάννινα ςιμερα ..................................................., θμζρα.................... ςτα γραφεία τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, επί τθσ οδοφ Βορείου Θπείρου 20, οι 
παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

αφενόσ θ  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφει ςτα Λωάννινα, Βορείου 
Θπείρου 20, Τ.Κ. 45445 ΛΩΑΝΝΛΝΑ,  θ οποία εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από 
τον ………………………………….., εφεξισ «Ανακζτουςα Αρχι». 

Και αφετζρου ο οικονομικόσ φορζασ ......................................................................... με τθν επωνυμία 
«.........................................................»,  που εδρεφει ............................................, ΤΚ.............., 
τθλ...................., FAX………………., με ΑΦΜ........................., ΔΟΥ.......................... και εκπροςωπείται νόμιμα 
από τον/τθν κ.................................... , εφεξισ «Ανάδοχοσ» 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

3. Το Ρ.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ», όπωσ ιςχφει. 

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ 
Ρεριφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Τθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία διορίςτθκε 
Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ 
Βαςίλειοσ του Ρολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017). 

6. Τθν υπ' αρικμ. 3195/09-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΨΨΛΟ1Γ-5Γ9) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ 
Υποχρζωςθσ.  

7. Τθν  υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 141286/03.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΔΧΚΟ1Γ-82, ΑΔΑΜ: 20REQ007593440) 
απόφαςι μασ περί ζγκριςθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτουσ 
Συνοριακοφσ Στακμοφσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ, ςυνολικοφ ποςοφ  299.520,00   ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, από τα 
ζςοδα τθσ παρ. 3  του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998). 
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8. Τθν με αρικμ. 10/2020 Διακιρυξθ (Αρικμ. πρωτ. …………………….) Απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ  
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ περί προκιρυξθσ Ανοικτοφ 
Θλεκτρονικοφ, κάτω των ορίων,  Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ. 

9. Τθν με αρ. …………………. απόφαςθ  περί κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. 

10. Τθν ανάγκθ κακαριςμοφ των υπθρεςιϊν που εδρεφουν…………..……………, ι/και του 
Συνοριακοφ/ϊν Στακμοφ/ϊν ……………,  χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των υπθρεςιϊν. 

Σ Υ Μ Φ  Ω Ν Ο Υ Ν     ΚΑΛ    Σ Υ Ν Α Ρ Ο Δ Ε Χ Ο Ν Τ Α Λ   ΤΑ  Κ Α Τ Ω Τ Ε  Ω : 

ΑΚΟ 1Ο  
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΕΓΑΣΛΩΝ 

 
Ο  πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ανακζτει ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων, τθν κακαριότθτα των 
υπθρεςιϊν που εδρεφουν………………………….. χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ …………...…….€ (.. ………………….ευρϊ)  χωρίσ 
Φ.Ρ.Α., ι ……..….€ (……………………….ευρϊ) με Φ.Ρ.Α. 24%. 

ΑΚΟ 2Ο  
ΕΛΔΟΣ ΕΓΑΣΛΩΝ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ από τον ανάδοχο κα γίνεται με τουσ εξισ όρουσ: 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν 
ςε ………………………………………………………………………………………………………κάκε εργάςιμθ θμζρα, με 
ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν επιμελι κακαριότθτα των εςωτερικϊν  WC), κακϊσ και ςτον 
κακαριςμό των εξωτερικϊν χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα, ςφμφωνα με  το 
Δελτίο Ρεριγραφισ Εργαςιϊν Κακαριςμοφ ανά Υπθρεςία, λαμβάνοντασ υπόψθ τα 
χαρακτθριςτικά τθσ κάκε Υπθρεςίασ, όςο αφορά τουσ Σ.Σ. ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
παρζχει τισ υπθρεςίεσ κάκε θμζρα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αργιϊν, ςφμφωνα με τισ 
απαιτοφμενεσ ϊρεσ  και τισ βάρδιεσ που ορίηονται ςτθν παροφςα, με ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν 
επιμελι κακαριότθτα των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν WC), κακϊσ και ςτον κακαριςμό των 
εξωτερικϊν χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα, ςφμφωνα με  το Δελτίο Ρεριγραφισ 
Εργαςιϊν Κακαριςμοφ ανά Συνοριακό Στακμό, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά του 
κάκε Συνοριακοφ Στακμοφ. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, ςκεφθ και υλικά κακαριςμοφ και 
ςυςκευαςίασ,  τα οποία απαραίτθτα κα ζχουν τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ των Υγειονομικϊν και λοιπϊν αρχϊν. 

3. Μιςκόσ, επιδόματα αδείασ, δϊρα Χριςτουγζννων, δϊρα  Ράςχα κ.λ.π., εργοδοτικζσ ειςφορζσ, βαρφνουν τον 

ανάδοχο. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απαρζγκλιτα τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και ιδιαίτερα 

αυτζσ που αφοροφν νόμιμεσ αμοιβζσ, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ 

των προβλεπόμενων από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει με δικζσ 

του δαπάνεσ το προςωπικό για κάκε είδουσ ατφχθμα. 

5. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να 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 δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Χ του 

προςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. 
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6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ 

και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του 

επαγγελματικοφ κινδφνου. 

7. Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα 

προκλθκεί ςτο προςωπικό και ςτισ εγκαταςτάςεισ των Υπθρεςιϊν., εφόςον οφείλεται ςε 

υπαιτιότθτα των υπαλλιλων του ιδίου ι των εργαςιϊν του. 

8. Υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί προςωπικό ειδικευμζνο, υγιζσ, άριςτο ςτο είδοσ του, άψογο, από 

πλευράσ ςυμπεριφοράσ, απζναντι ςε τρίτουσ και ςτο προςωπικό των Υπθρεςιϊν και των Σ.Σ.  και 

το οποίο να τθρεί πιςτά τισ εντολζσ των αρμοδίων οργάνων και τον κανονιςμό λειτουργίασ των 

Υπθρεςιϊν και των Σ.Σ.. 

9. Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ διατθρεί το δικαίωμα, αν κρίνει ότι κάποιοσ 

από το προςωπικό του αναδόχου είναι ακατάλλθλοσ ι από άποψθ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ κακαριότθτασ 

ι από άποψθ ςυμπεριφοράσ, να ηθτιςει τθν αντικατάςταςι του, μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ 

και  κατόπιν ειςιγθςθσ του αρμοδίου για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ οργάνου. 

10. Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο οποιωνδιποτε δικαιωμάτων του ανάδοχου, που 

απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί και θ εκχϊρθςθ και ενεχυρίαςθ οποιωνδιποτε 

απαιτιςεων του ανάδοχου. 

11. Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να επικαλεςτεί  λόγουσ ανϊτερθσ βίασ, για τθ μθ εμπρόκεςμθ και 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ εκτζλεςθ αυτισ, οφτε δφναται να απαλλαγεί από τισ 

υποχρεϊςεισ που τον βαρφνουν από τθ ςφμβαςθ, εάν δεν επικαλεςτεί και αποδείξει τα 

περιςτατικά τθσ ανϊτερθσ βίασ, εντόσ 2 θμερϊν από τότε που ζλαβαν χϊρα τα περιςτατικά αυτά. 

12. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επεμβαίνει άμεςα και να κακαρίηει τοπικά, ςε οποιαδιποτε ζκτακτθ 

περίπτωςθ του ηθτθκεί. 

13. Θ εργαςία κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα επιμελθμζνθ και κα παραλαμβάνεται από τριμελι επιτροπι 

που κα οριςκεί για κάκε  Υπθρεςία και Σ.Σ., προσ τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων. 

Αναλυτικά οι εργαςίεσ κακαριςμοφ, ςε όλεσ τισ Υπθρεςίεσ, κα γίνονται ωσ εξισ: 

1. Ξεςκόνιςμα – κακάριςμα επίπλων, γραφείων, ντουλαπιϊν, φωτοτυπικϊν κτλ, κάκε μζρα. 

2. Κακάριςμα (ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα όλων των γραφείων, αικουςϊν και κοινόχρθςτων 
χϊρων), κάκε μζρα. 

3. Άδειαςμα και κακαριςμόσ δοχείων απορριμμάτων, κάκε μζρα. 

4. Επιμελισ κακαριότθτα των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν WC (πλφςιμο ειδϊν υγιεινισ, 
ςφουγγάριςμα με τα απαραίτθτα χθμικά κακαριςτικά ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγιεινισ), κάκε 
μζρα. 

5. Κακαριςμόσ εξωτερικϊν χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα, κάκε μζρα. 

6. Αποκομιδι ςκουπιδιϊν από όλουσ τουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ των Υπθρεςιϊν, 
κάκε μζρα. 

7. Κακάριςμα των βοθκθτικϊν χϊρων (λεβθτοςτάςια, μθχανοςτάςια, αποκικεσ κλπ) όταν 
απαιτείται. 

8. Τοποκζτθςθ ςάκων απορριμμάτων ςτα δοχεία και ςτουσ κάδουσ, κάκε μζρα. 

9. Τοποκζτθςθ χαρτιϊν υγείασ και κρεμοςάπουνου ςτα WC κάκε μζρα. 

10. Κακαριςμόσ υαλοπινάκων και κουφωμάτων με κατάλλθλο υγρό μία φορά κάκε δεκαπζντε 
θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

11. Κακαριςμόσ τοίχων όταν απαιτείται. 
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12. Κοπι χόρτων και κάμνων εντόσ τθσ περίφραξθσ των Υπθρεςιϊν και των Σ.Σ., όταν απαιτείται.  

13. Κακαριςμόσ εςχαρϊν και φρεατίων όμβριων υδάτων από αντικείμενα και φερτά υλικά, όταν 
απαιτείται. 

ΔΕΛΤΛΟ ΡΕΛΓΑΦΘΣ ΕΓΑΣΛΩΝ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΑΚΟ ΣΤΑΚΜΟ 

1. Συνοριακόσ Στακμόσ Κακαβιάσ 

Ο κακαριςμόσ κα γίνεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των κτιρίων του Σ.Σ. Κακαβιάσ και των αφλειων χϊρων 

του ςε επταιμερθ βάςθ, ωσ εξισ: 

1. Στισ  κφριεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  του Συνοριακοφ, όπου βρίςκονται όλεσ οι υπθρεςίεσ, κάκε 

μζρα. 

2. Στο  υπόγειο του κεντρικοφ κτιρίου, ςτουσ χϊρουσ διαμονισ του προςωπικοφ, κάκε μζρα  και 

ςτουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ  όταν απαιτείται. 

3. Στουσ λοιποφσ  χϊρουσ, (κτίριο narc control, κτίριο Στακμοφ Υγειονομικοφ Κτθνιατρικοφ Ελζγχου 

(ΣΥΚΕ), απολυμαντιριο κ.λ.π.)  όταν απαιτείται.  

4. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των εξωτερικϊν χϊρων κα πραγματοποιοφνται ς’ όλο τον 

περιβάλλοντα χϊρο που  περικλείει ο Συνοριακόσ Στακμόσ Κακκαβιάσ  με ιδιαίτερθ βαρφτθτα 

ςτθ ςυνεχι και επιμελι κακαριότθτα των  εξωτερικϊν WC, κακϊσ και ςτον κακαριςμό των 

χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με το παρακάτω μθνιαίο πρόγραμμα :  

ΤΜΟΡΘΑΙΟ 
ΣΑΘΛΟ 

ΛΗΜΕ 
Απαιηούμενες ώρες 

εργαζίας 
(ημερηζίως) 

Απαιηούμενος 
αριθμός 
βαρδιών 

Ωράριο 
εργαζίας κάθε 

βάρδιας 

ΙΑΙΑΒΘΑ 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 8 2 
08:00 έως 12:00 

14:00 έως 18:00 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟΙ 12 2 
07:00 έως 13:00 

15:00 έως 21:00 

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα 
κερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
& 2022. 

2. Συνοριακόσ Στακμόσ Μαυροματίου 

Ο Κακαριςμόσ κα γίνεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των κτιρίων του Σ.Σ. Μαυροματίου και των αφλειων 

χϊρων  ςε επταιμερθ βάςθ, ωσ εξισ: 

1. Στισ κφριεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  του Συνοριακοφ Στακμοφ, όπου βρίςκονται όλεσ οι 

υπθρεςίεσ, κάκε μζρα. 

2. Στον  υπόγειο  χϊρο, όπου βρίςκονται οι βοθκθτικοί χϊροι, όταν απαιτείται. 

3. Στο κτίριο του απολυμαντθρίου, όταν απαιτείται. 

4. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των εξωτερικϊν χϊρων κα πραγματοποιοφνται ς’ όλο τον 

περιβάλλοντα χϊρο που περικλείει ο Συνοριακόσ Στακμόσ Μαυροματίου, με ιδιαίτερθ βαρφτθτα 

ςτθ ςυνεχι και επιμελι κακαριότθτα των  εξωτερικϊν WC, κακϊσ και ςτον κακαριςμό των 

χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με το παρακάτω μθνιαίο πρόγραμμα :  
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ΤΜΟΡΘΑΙΟ 
ΣΑΘΛΟ 

ΛΗΜΕ 

Απαιηούμενες ώρες 

εργαζίας 
(ημερηζίως) 

Απαιηούμενος 

αριθμός 
βαρδιών 

Ωράριο 

εργαζίας κάθε 
βάρδιας 

ΛΑΤΡΟΛΑΣΘΟΤ 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 3 1 08: 00 έως 11:00 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟΙ 5 2 
08: 00 έως 11:00 

16:00 έως 18:00 

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα 
κερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
& 2022. 

3. Συνοριακόσ Στακμόσ Μζρτηανθσ 

Ο Κακαριςμόσ κα γίνεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των κτιρίων του Σ.Σ. Μζρτηανθσ και των αφλειων χϊρων 

ςε επταιμερθ βάςθ, ωσ εξισ: 

1. Στισ κφριεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  του Συνοριακοφ Στακμοφ, όπου βρίςκονται όλεσ οι 

υπθρεςίεσ κάκε μζρα. 

2. Στον  υπόγειο χϊρο, όπου βρίςκονται οι βοθκθτικοί χϊροι, όταν απαιτείται. 

3. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των εξωτερικϊν χϊρων κα πραγματοποιοφνται ς’ όλο τον 

περιβάλλοντα χϊρο που περικλείει ο Συνοριακόσ Στακμόσ Μζρτηανθσ με ιδιαίτερθ βαρφτθτα 

ςτον κακαριςμό των χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με το παρακάτω μθνιαίο πρόγραμμα :  

ΤΜΟΡΘΑΙΟ 
ΣΑΘΛΟ 

ΛΗΜΕ 
Απαιηούμενες ώρες 

εργαζίας 
(ημερηζίως) 

Απαιηούμενος 
αριθμός 
βαρδιών 

Ωράριο 
εργαζίας κάθε 

βάρδιας 

ΛΕΡΣΖΑΜΗ 
ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 3 1 09:00 έως 12:00 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟΙ 3 1 09:00 έως 12:00 

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα 
κερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
& 2022. 

4. Συνοριακόσ Στακμόσ Κρυςταλλοπθγισ 

Ο κακαριςμόσ κα γίνεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των κτιρίων του Σ.Σ. Κρυςταλλοπθγισ και των αφλειων 

χϊρων ςε επταιμερθ βάςθ, ωσ εξισ: 

1. Στισ κφριεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  του Συνοριακοφ Στακμοφ (νζου και παλαιοφ τελωνείου), 

όπου βρίςκονται όλεσ οι υπθρεςίεσ, κάκε μζρα. 

2. Στουσ λοιποφσ χϊρουσ (narc control, υπόγειο παλαιοφ κτιρίου) κακϊσ και ςτα εξωτερικά ςθμεία 

ελζγχου διζλευςθσ (counters), όταν απαιτείται. 

3. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των εξωτερικϊν χϊρων κα πραγματοποιοφνται ς’ όλο τον 

περιβάλλοντα χϊρο που  περικλείει ο Συνοριακόσ Στακμόσ Κρυςταλλοπθγισ, με ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα ςτθ ςυνεχι και επιμελι κακαριότθτα των  εξωτερικϊν WC, κακϊσ και ςτον 

κακαριςμό των χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με το παρακάτω μθνιαίο πρόγραμμα :  

ΤΜΟΡΘΑΙΟ 
ΣΑΘΛΟ 

ΛΗΜΕ Απαιηούμενες ώρες 
εργαζίας 

Απαιηούμενος 
αριθμός 

Ωράριο 
εργαζίας κάθε 
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(ημερηζίως) βαρδιων βάρδιας 

ΙΡΤΣΑΚΚΟΠΗΓΗ 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 8 2 
08:00 έως 12:00 

14:00 έως 18:00 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟΙ 10 2 
08:00 έως 13:00 

15:00 έως 20:00 

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα 
κερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
& 2022. 

5. Συνοριακόσ Στακμόσ Νίκθσ 

Ο Κακαριςμόσ κα γίνεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των κτιρίων του Σ.Σ. Νίκθσ και των αφλειων χϊρων ςε 

επταιμερθ βάςθ, ωσ εξισ:  

1. Στισ κφριεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του Συνοριακοφ Στακμοφ, όπου βρίςκονται όλεσ οι 

υπθρεςίεσ κακϊσ και ςτο κτίριο διαμονισ του προςωπικοφ, κάκε μζρα. 

2. Στουσ χϊρουσ των μθχανοςταςίων (βιολογικόσ, γεννιτρια, λεβθτοςτάςιο, μθχάνθμα ψφξθσ), 

όταν απαιτείται. 

3. Στα εξωτερικά δωμάτια ελζγχου διζλευςθσ (counters), κάκε μζρα.  

4. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των εξωτερικϊν χϊρων κα πραγματοποιοφνται ς’ όλο τον 

περιβάλλοντα χϊρο που περικλείει ο Συνοριακόσ Στακμόσ Νίκθσ, με ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ 

ςυνεχι και επιμελι κακαριότθτα των  εξωτερικϊν WC, κακϊσ και ςτον κακαριςμό των χϊρων 

από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με το παρακάτω μθνιαίο πρόγραμμα :  

ΤΜΟΡΘΑΙΟ 
ΣΑΘΛΟ 

ΛΗΜΕ 
Απαιηούμενες ώρες 

εργαζίας 
(ημερηζίως) 

Απαιηούμενος 
αριθμός 
βαρδιων 

Ωράριο 
εργαζίας κάθε 

βάρδιας 

ΜΘΙΗ 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 8 2 
08:00 έως 12:00 

14:00 έως 18:00 

ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟΙ 10 2 
08:00 έως 13:00 

15:00 έως 20:00 

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα 
κερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
& 2022. 

Σε περίπτωςθ  που θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν 

επιτυγχάνεται θ ηθτοφμενθ κόςμια εμφάνιςθ δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο, μεμονωμζνα ι 

ςωρευτικά, τθν αφξθςθ των βαρδιϊν ι τθν αλλαγι του ωραρίου εργαςίασ κάκε βάρδιασ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ικανοποιιςει άμεςα τισ απαιτιςεισ τισ ανακζτουςασ αρχισ χωρίσ καμία 

αντίρρθςθ και χωρίσ καμία επιπλζον οικονομικι απαίτθςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ ςφμβαςθ 

λφεται μονομερϊσ. 

 
ΑΚΟ 3Ο 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
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Ο ανάδοχοσ  υποχρεοφται να διακζτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, ςκεφθ και υλικά κακαριςμοφ και 
ςυςκευαςίασ, τα οποία απαραίτθτα κα ζχουν τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ των υγειονομικϊν και λοιπϊν 
αρχϊν, για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν που περιγράφονται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ. 

Αναλυτικότερα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει : 

 Καρότςια περιςυλλογισ απορριμμάτων, 

 Καρότςια ςφουγγαρίςματοσ ι κουβάδεσ ςφουγγαρίςματοσ, 

 Μθχανζσ περιςτροφικζσ για το γυάλιςμα και το πλφςιμο των δαπζδων, 

 Θλεκτρικζσ ςκοφπεσ, 

 Μθχανι ατμοκακαριςμοφ για μοκζτεσ και χαλιά (όπου υπάρχουν), 

 Μθχανι κακαριςμοφ πεηοδρομίου, 

 Μθχανζσ κακαριςμοφ περιβάλλοντοσ χϊρου. 

Σα υλικά κακαριςμοφ βαρφνουν τον ανάδοχο και περιγράφονται ςτον κατωτζρω πίνακα : 

α/α Είδοσ 

1 Χλωρίνθ 

2 Υγρό κακαριςμοφ πατϊματοσ 

3 Υγρό κακαριςμοφ τηαμιϊν 

4 Σακοφλεσ απορριμμάτων  

5 Σακοφλεσ για καλάκια γραφείου 

6 Σκοφπεσ 

7 Σφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ 

8 Κακαριςτικό αλάτων 

9 Κακαριςτικό λεκάνθσ τουαλζτασ 

10 Χαρτί υγείασ 

11 Κρεμοςάπουνο 

 

Τα μθχανιματα κακαριςμοφ πρζπει να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ από άποψθ λειτουργίασ και να 
είναι όςο το δυνατόν ακόρυβα. 

Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει αμζςωσ, 
ϊςτε θ εκτζλεςθ του αναλαμβανόμενου ζργου να είναι απρόςκοπτθ. 

 
 
 

ΑΚΟ 4Ο  
ΡΕΛ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

Τα ςτοιχεία των υπαλλιλων που κα απαςχολθκοφν ςτο ……………………………….,  για τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν κακαριότθτασ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα Λ  τθσ προκιρυξθσ ζχουν ωσ εξισ: 

Α) Πςον αφορά τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν εδρεφουν  ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, 
Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου, 
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Αρικμόσ εργαηομζνων           

Θμζρεσ Εργαςίασ  

Ϊρεσ Εργαςίασ  

Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι 
εργαηόμενοι 

 

Τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο  

 

Αναλυτικά  το φψοσ του ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 

εργαηομζνων (ςυμπεριλαμβανομζνου εφλογου ποςοςτοφ διοικθτικοφ κόςτουσ, αναλϊςιμων, 
εργολαβικοφ κζρδουσ και  κρατιςεισ υπζρ Δθμοςίου και υπζρ τρίτων)  ζχει ωσ εξισ : 

Φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ 
φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων  

 

Φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα 
προχπολογιςκζντα ποςά 

 

Μιςκολογικό κόςτοσ  

Διοικθτικό κόςτοσ  

Κόςτοσ αναλωςίμων  

Εργολαβικό κζρδοσ  

Κρατιςεισ υπζρ τρίτων  

 
Β) Πςον αφορά τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ: (κα διαμορφωκεί ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά κάκε 
Σ.Σ.) 

Συνοριακόσ Στακμόσ…………………………. 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

ΜΘΝΕΣ 

ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ ΧΕΛΜΕΛΝΟΛ ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ ΚΕΛΝΟΛ 

Αρικμόσ εργαηομζνων ανά βάρδια 
εργαςίασ              

Θμζρεσ Εργαςίασ     

Ϊρεσ Εργαςίασ     

Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν 
οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι 

  
  

Τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά 
άτομο 

  
  

  

Αναλυτικά  το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ (για το ςφνολο των μθνϊν και ωρϊν) που αφορά 
τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων (ςυμπεριλαμβανομζνου εφλογου 
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ποςοςτοφ διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ κζρδουσ και  
κρατιςεισ υπζρ Δθμοςίου και υπζρ τρίτων)  ζχει ωσ εξισ : 

Φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ 
φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων  (1) 

 

Φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα 
προχπολογιςκζντα ποςά (2) 

 

Μιςκολογικό κόςτοσ (3) = ( 1) + (2)  

Κόςτοσ αναλωςίμων (4)  

Διοικθτικό κόςτοσ (5)  

Εργολαβικό κζρδοσ (6)  

Κρατιςεισ υπζρ τρίτων (7)  

ΣΥΝΟΛΟ (3) +(4)+(5)+(6)+(7)  

 
ΑΚΟ 5Ο  

ΑΜΟΛΒΘ – ΡΛΘΩΜΘ – ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

Θ αμοιβι του Αναδόχου ορίηεται ςτο ποςό των ……………… € (……………………………… ευρϊ), χωρίσ Φ.Ρ.Α., το 
οποίο αναλφεται  ωσ εξισ : 

Α) Για τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, 
Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου, 

 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ  

Μθνιαία προςφορά 

 (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου  
Φ.Ρ.Α.) 

(ολογράφωσ) 

Μθνιαία προςφορά  (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου  

Φ.Ρ.Α.) 

 (αρικμθτικά) 

   

Β) για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ: (κα διαμορφωκεί ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά κάκε Σ.Σ.) 

ΜΘΝΕΣ 
Μθνιαίο τίμθμα  

(χωρίσ Φ.Ρ.Α) 
(ολογράφωσ)   

Μθνιαίο τίμθμα 
(χωρίσ Φ.Ρ.Α) 

(αρικμθτικά) 

Συνολικό τίμθμα   
(χωρίσ Φ.Ρ.Α) 

(ολογράφωσ) 

Συνολικό τίμθμα   
 (χωρίσ Φ.Ρ.Α) 

(αρικμθτικά) 

ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ 
ΧΕΛΜΕΛΝΟΛ         

ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ 
ΚΕΛΝΟΛ         

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

Οι δζκα χειμερινοί μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΣΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ,ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. Οι δζκα κερινοί 
μινεσ του ανωτζρω πίνακα αφοροφν: ΜΑΪΟ, ΙΟΤΝΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ, ΑΤΓΟΤΣΟ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 & 2022. 
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ΡΛΘΩΜΘ 

Α) Για τισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςε Άρτα, Κεςπρωτία, Λωάννινα, Ρρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, 
Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Τςοτυλίου, 

Θ πλθρωμι κα γίνεται τμθματικά, μετά το τζλοσ κάκε μινα, μζςω του Τμιματοσ Διοικιτθτικοφ – 
Οικονομικοφ……………………………… ι του Δαςαρχείου…………………………. τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, μετά τθν  οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ.  

Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων κα γίνεται μζςω του Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 

 

Β) για τουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ 

Θ πλθρωμι κα γίνεται τμθματικά, μετά το τζλοσ κάκε μινα, μζςω του Τμιματοσ Συνοριακϊν Στακμϊν ι 
του Γραφείου Συνοριακϊν Στακμϊν Δυτ. Μακεδονίασ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, μετά τθν  οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ.  

Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων κα γίνεται μζςω των Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ (Ρ.Τ.Α.) Θπείρου 
και Δυτικισ Μακεδονίασ, ςφμφωνα με τθν 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ1132/Β/2003) Κοινι Υπουργικι 
Απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν για τθ «ρφκμιςθ του τρόπου είςπραξθσ και διαχείριςθσ από τα Ρεριφερειακά Ταμεία 
Ανάπτυξθσ των εςόδων από μιςκϊματα που προζρχονται από τουσ χερςαίουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ» 
και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 

 

Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά θ πλθρωμι, από 
τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. 

 Τιμολόγιο αναδόχου. 

 Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

 Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ κακαριότθτασ που κα υπογράφεται από τθν αρμόδια 
επιτροπι παραλαβισ πριν από τθν ςφνταξθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ. 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ αμοιβι του αναδόχου επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

 Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Λδίωσ 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 
Συμβάςεων [άρκρο 4 του  ν. 4013/2011 (Αϋ204) όπωσ ιςχφει]. 

β) Κράτθςθ φψουσ 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).  
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γ) 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 (παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Αϋ167). 

 

ΑΚΟ 6Ο  
ΛΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  

Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν 01-05-2021 ωσ και τθν 31-12-2022. 

  ΑΚΟ 7Ο  

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ 
 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο «Ανάδοχοσ» κατάκεςε τθν 
αρικμ…………………. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ……………………Τράπεηασ ι του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ ……………. ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Θ ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι κα επιςτραφεί ςτον «Ανάδοχο» δφο μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ  και τθν καλι 
εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ. 

ΑΚΟ 8ο  
ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ  

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε, 
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ και οι ςχετικζσ ιςχφουςεσ κείμενεσ διατάξεισ.  

 
ΑΚΟ 9ο  

ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

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 Αϋ του ν. 4412/2016.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ 
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο  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. 

 
ΑΚΟ 10ο  

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ – ΡΑΑΤΑΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
α) Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθν εκτζλεςι τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
132 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 
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β) Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατείνεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 217 του Ν. 4412/2016 
όπωσ ιςχφει. 

ΑΚΟ 11ο  
ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

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  τθσ διακιρυξθσ 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. 

2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 4 ι τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (115/Α), όπωσ αυτζσ αναρικμικθκαν με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 
4144/2013 (88/Α) και αντικαταςτάκθκαν με τισ παρ. 4 και 5 αντίςτοιχα του ιδίου άρκρου και ιςχφουν. 

3. Σε περίπτωςθ  που θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν 
επιτυγχάνεται θ ηθτοφμενθ κόςμια εμφάνιςθ δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο, μεμονωμζνα ι 
ςωρευτικά, τθν αφξθςθ των βαρδιϊν ι τθν αλλαγι του ωραρίου εργαςίασ κάκε βάρδιασ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ικανοποιιςει άμεςα τα ανωτζρω χωρίσ καμία αντίρρθςθ και χωρίσ καμία 
επιπλζον οικονομικι απαίτθςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ ςφμβαςθ λφεται μονομερϊσ. 

 
ΑΚΟ 12ο  

ΚΘΥΞΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ –ΚΥΩΣΕΛΣ 
 

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 και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

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.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ  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.  

 
ΑΚΟ 13ο  

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
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Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
του άρκρου 11 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

ΑΚΟ 14ο  
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ, Τμιμα Ρρομθκειϊν, Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  ιτοι τθν  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ για 
όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ 
των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Θ ανακζτουςα αρχι  με απόφαςι τθσ ορίηει αρμόδια επιτροπι αποτελοφμενθ από υπαλλιλουσ τθσ ι 
υπαλλιλουσ των εξυπθρετοφμενων Υπθρεςιϊν για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα κακικοντα 
των αρμοδίων επιτροπϊν των υπθρεςιϊν είναι, ενδεικτικά: 

α) Ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ο οποίοσ πιςτοποιείται 
με τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ.  

β) Θ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ θ οποία πιςτοποιείται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ. 

3. Σε κάκε περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί με επιμζλεια τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ που περιγράφονται 
ςτο δελτίο περιγραφισ εργαςιϊν κακαριςμοφ κάκε Υπθρεςίασ, για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
ςφμβαςθσ  που κα ςυναφκεί. 

5. Το προςωπικό του αναδόχου κα πρζπει να υπακοφει ςτισ εντολζσ και υποδείξεισ των εκάςτοτε 
οριηόμενων από τθν ανακζτουςα αρχι αρμόδιων, κακϊσ και των προϊςταμζνων των τελωνείων.  

 

ΑΚΟ 15ο  
ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Οι υπθρεςίεσ παραλαμβάνονται τμθματικά, ανά θμερολογιακό μινα, με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου 
Οριςτικισ Ραραλαβισ ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ, ςτο 
οποίο περιγράφονται οι ειδικοί όροι κατά τθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

Θ Επιτροπι, εάν δεν διατυπϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ κατά τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ ςυντάςςει Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ. 

Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ όπου αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ 
που διαπιςτϊκθκαν και γνωμοδοτεί αν οι  αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν.4412/2016. 
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ΑΚΟ 16ο  

ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ 
   
Θ επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που ανακφπτουν μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, κα γίνεται από τα 
αρμόδια δικαςτιρια των Λωαννίνων. Εφαρμοςτζο Δίκαιο ορίηεται αποκλειςτικά το Ελλθνικό Δίκαιο. 

 
ΑΚΟ 17ο  

ΕΓΓΑΦΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

 θ  Διακιρυξθ 10/2020 με τα  παρακάτω Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ– Ειδικοί Όροι Διαγωνιςμοφ - Πίνακεσ διαγωνιςμοφ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ- Τπόδειγμα Σεχνικισ Προςφοράσ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  IV – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI– χζδιο φμβαςθσ 

 το  ΕΕΕΣ 

  οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 θ παροφςα ςφμβαςθ  

Ωσ προσ τα λοιπά κζματα, που δεν αναφζρονται ςτθν παροφςα ιςχφουν οι όροι τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ 
(10/2020) κακϊσ και οι ςχετικζσ ιςχφουςεσ κείμενεσ διατάξεισ. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ  αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφτθκε από 
τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε  τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δφο (2) κατατζκθκαν ςτθν Διεφκυνςθ 
Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, το δε ζνα (1) το παρζλαβε 
ο ανάδοχοσ.  

           ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 
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