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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/ΚΔ/2021 ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 

«Υπηρεσίες παροχής υποστήριξης με διάθεση εξειδικευμένων βιομηχανικών 

εργατών για την υλοποίηση βιομηχανικών προγραμμάτων παραγωγής από τα 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» 

 

ΦΑΣΗ Α΄ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

κατά τις διατάξεις του ν.3978/11, ό πως τρόπόπόιή θήκε με τό ν. 4782/21 

(ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021)και ισχύ ει καθω ς   και τής παρόύ σας 

 

Κλειστό διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με έναν ανάδοχο 

για το έργο 

«Υπήρεσι ες παρόχή ς ύπόστή ριξής με δια θεσή εξειδικεύμε νων βιόμήχανικω ν εργατω ν 

για τήν ύλόπόι ήσή βιόμήχανικω ν πρόγραμμα των παραγωγή ς από  τα Ελλήνικα  

Αμύντικα  Σύστή ματα ΑΒΕΕ»  

 

Κατήγόρι α 24 τόύ Παραρτή ματός ΙΙ τόύ ν.3978/11: «Υπήρεσι ες τόπόθε τήσής και 

πρόμή θειας πρόσωπικόύ  (εκτό ς των σύμβα σεων εργασι ας)»  

CPV 79623000-7: ύπήρεσι ες δια θεσής εμπόρικω ν και βιόμήχανικω ν εργατω ν.  

 

Εκτιμω μενή αξι α 15.990.000,00 € χωρι ς ΦΠΑ (19.827.600,00 € με ΦΠΑ) με επι  πλε όν 

δικαι ωμα πρόαι ρεσής με χρι 30% τής παραπα νω αξι ας (χωρι ς ΦΠΑ)  

σύνόλική  εκτιμω μενή αξι α περιλαμβανόμε νόύ τόύ δικαιω ματός πρόαι ρεσής 

20.787.000,00 € χωρι ς ΦΠΑ (25.775.880,00 € με ΦΠΑ) 

- Σε όλα τα άρθρα της παρούσας, που γίνεται αναφορά στο ν.3978/11, ο 

παραπάνω νοείται όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 

36/9.3.2021)και ισχύει  

ΕΞΕ 876 - 26/03/2021
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ Α΄ΦΑΣΗ  

Άρθρο 1. Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 
 

Αναθε τόύσα αρχή  : Ελλήνικα  Αμύντικα  Σύστή ματα ΑΒΕΕ 

Οδό ς/αριθμό ς   : Ηλιόύπό λεως 111 

Πό λή /Χω ρα   : Υμήττό ς, Αθή να, Ελλα δα   

Ταχ. Κωδ.  : 17237 

Τήλ.   : 2109799353  

E-mail   : hdsprocurement_dpt@eas.gr 

Πλήρόφόρι ες  : Μπόύρνα ζός  Σπύ ρός 

Γενική  Διεύ θύνσή στό διαδι κτύό (URL): www.eas.gr 

 

Κατήγόρι α 24 τόύ Παραρτή ματός ΙΙ τόύ ν.3978/11  «Υπήρεσι ες τόπόθε τήσής και 

πρόμή θειας πρόσωπικόύ  (εκτό ς των σύμβα σεων εργασι ας)»  

 

CPV 79623000-7: ύπήρεσι ες δια θεσής εμπόρικω ν και βιόμήχανικω ν εργατω ν.  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτόύσα Αρχή είναι νόμικό πρόσωπό ιδιωτικόύ δικαίόύ και ανήκει στόύς φόρείς 

τής Γενικής Κύβέρνήσής. 

 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής  

Η κύ ρια δραστήριό τήτα τής αναθε τόύσας αρχή ς ει ναι ή AMYNTIKH ΒIOMHXANIA. Η 

αναθε τόύσα αρχή  (ΕΑΣ) σχεδια ζει, αναπτύ σσει, κατασκεύα ζει και πρόμήθεύ ει με 

Νατόι κόύ  τύ πόύ ό πλα, όπλικα  σύστή ματα και πύρόμαχικα  τις Ελλήνικε ς Ένόπλες 

Δύνα μεις. Τρι α από  τα εργόστα σια τής αναθε τόύσας αρχή ς βρι σκόνται σε περιόχε ς τής 

Αττική ς (Υμήττό ς, Μα νδρα, Λαύ ριό), ενω  τό τε ταρτό από  αύτα  στό Αι γιό Αχαι ας. Τό 

ανθρω πινό δύναμικό  τής αναθε τόύσας αρχή ς ανε ρχεται σε 447 α τόμα, ό κύ ριός με τόχό ς 

τής ει ναι τό Υπόύργει ό Οικόνόμικω ν ενω  ή εταιρει α επόπτεύ εται από  τό Υπόύργει ό 

Εθνική ς Άμύνας. 

 

 

 

 

http://www.eas.gr/
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Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα τής παρόύσας (Α΄ Φάσής τόύ διαγωνισμόύ) είναι διαθέσιμα για 

ελεύθερή, πλήρή και δωρεάν πρόσβασή στα γραφεία τής αναθέτόύσας αρχής όδός 

Ηλιόύπόλεως αρ. 111, Αθήνα, Ελλάδα, ΤΚ 17237, κατά τις εργάσιμες ήμέρες και ώρες.  

β) Οι αιτήσεις σύμμετόχής και όι πρόσφόρές ύπόβάλλόνται ή απόστέλλόνται 

ταχύδρόμικά στα γραφεία τής αναθέτόύσας αρχής στήν παραπάνω διεύθύνσή.  

Άρθρο 2. Στοιχεία διαδικασίας  

2.1 Ο παρω ν διαγωνισμό ς θα διενεργήθει  με τήν κλειστή  διαδικασι α τόύ α ρθρόύ 39 τόύ 

ν.3978/11», ,  για τή σύ ναψή Σύμφωνι ας – πλαι σιό των διατα ξεων των α ρθρων 43 - 46 

τόύ παραπα νω νό μόύ με ε ναν ανα δόχό σε δύό φα σεις: 

- Α΄ Φάση : Πρόεπιλόγή  - πρό σκλήσή εκδή λωσής ενδιαφε ρόντός με τήν ύπόβόλή  

αι τήσής σύμμετόχή ς και δικαιόλόγήτικω ν πόιότική ς επιλόγή ς 

- Β΄ Φάση: Ανα θεσή – πρό σκλήσή ύπόβόλή ς πρόσφόρω ν  

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Α΄ Φάση της Προεπιλογής. Κατα  τή Β΄ Φα σή τόύ 

διαγωνισμόύ  θα σύμμετα σχόύν, κατό πιν πρό σκλήσής τής αναθε τόύσας αρχή ς πρός 

ύπόβόλή  πρόσφόρα ς, μό νό όι όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ θα πρόεπιλεγόύ ν βα σει τής 

διαδικασι ας τόύ παρό ντός σταδι όύ ύπόβόλή ς αιτή σεων σύμμετόχή ς.  

2.2 Ο αριθμό ς των ύπόψήφι ων πόύ θα πρόεπιλεγόύ ν για σύμμετόχή  στή Β΄ Φα σή τής 

διαδικασι ας (ύπόβόλή  πρόσφόρω ν και λόιπω ν στόιχει ων) ανε ρχεται σε τρει ς. Μετα  τή 

διαδικασι α ελε γχόύ κα λύψής των κριτήρι ων πόιότική ς επιλόγή ς, σε περι πτωσή πόύ ό 

αριθμό ς των ύπόψήφι ων πόύ πλήρόύ ν τα κριτή ρια ύπερβαι νει τόύς τρει ς όι ύπόψή φιόι 

κατατα σσόνται σε φθι νόύσα σειρα  ύ στερα από  σύγκριτική  βαθμόλό γήσή, ή όπόι α θα 

γι νει σύ μφωνα με τή διαδικασι α πόύ περιγρα φεται στό α ρθρό 21 τής παρόύ σας 

πρόκειμε νόύ να πρόκύ ψόύν όι τρει ς πόύ θα κλήθόύ ν για τή Β΄ Φα σή τόύ διαγωνισμόύ . 

Επισήμαι νεται ό τι στήν περι πτωσή πόύ ό αριθμό ς ύπόψήφι ων πόύ ικανόπόιόύ ν τα 

κριτή ρια επιλόγή ς ει ναι μικρό τερός από  τόν παραπα νω ελα χιστό αριθμό , ή αναθε τόύσα 

αρχή  μπόρει  να σύνεχι σει τή διαδικασι α, καλω ντας τόύς ύπόψήφι όύς πόύ διαθε τόύν τις 

απαιτόύ μενες ικανό τήτες, σύ μφωνα με τό α ρθρό 56 τόύ ν.3879/11. 

2.3 Χρηματοδότηση της συμφωνίας – πλαίσιο  

Η παρόύ σα σύμφωνι α – πλαι σιό χρήματόδότει ται από  ιδι όύς πό ρόύς τής αναθε τόύσας 

αρχή ς, ό πρόύ πόλόγισμό ς για τό πρω τό ε τός βαρύ νει σχετική  πι στωσή τόύ 

πρόύ πόλόγισμόύ  τής εταιρει ας για τό όικόνόμικό  ε τός 2021 και για τα επό μενα ε τή θα 

εγγραφει  αντι στόιχή πι στωσή  στόν πρόύ πόλόγισμό  ων όικόνόμικω ν ετω ν 2022 – 

2023. Σχετική  πρό βλεψή περιλαμβα νεται στό Επιχειρήσιακό  σχε διό  2020 -2024 και θα 
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εγγραφει  επι σής στό ΜΠΔΣ 2021 -2025. 

Άρθρο 3. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

συμφωνίας - πλαίσιο  

 
3.1 Εισαγωγή.  

Α. Η αναθε τόύσα αρχή  ε χει ως αντικει μενό τής δραστήριό τήτα ς τής να σχεδια ζει, 

αναπτύ σσει, κατασκεύα ζει και πρόμήθεύ ει με Νατόι κόύ  τύ πόύ ό πλα, όπλικα  

σύστή ματα και πύρόμαχικα  τις Ελλήνικε ς Ένόπλες Δύνα μεις ενω  ταύτό χρόνα ει ναι 

σύνεργα τής των μεγαλύ τερων εταιρειω ν τής διεθνόύ ς αμύντική ς βιόμήχανι ας ε χόντας 

σήμαντική  εξαγωγική  δραστήριό τήτα. Ειδικό τερα, ή αναθε τόύσα αρχή  

δραστήριόπόιει ται σε: 

 Ανα πτύξή & Παραγωγή  : 

o Όπλων φόρήτόύ  όπλισμόύ  

o Οπλικω ν σύστήμα των 

o Πύραύλικω ν σύστήμα των 

o Πύρόμαχικω ν 

o Παρελκό μενων & Ανταλλακτικω ν ό πλων φόρήτόύ  όπλισμόύ  

 Αναβα θμισή και εκσύγχρόνισμό  ό πλων & όπλικω ν σύστήμα των 

 Σύντή ρήσή όπλικω ν & πύραύλικω ν σύστήμα των 

 Έλεγχό, αξιόλό γήσή, σύλλόγή , απόστρατικόπόι ήσή απαξιωμε νων πύρόμαχικω ν  

 Βλήτικε ς δόκιμε ς και ελε γχόύς:  

o Πύρόμαχικω ν 

o Όπλων 

o Υλικω ν 

Η παραπα νω παραγωγική  δραστήριό τήτα τής αναθε τόύσας αρχή ς ύλόπόιει ται σε 

τε σσερα εργόστα σια πόύ βρι σκόνται αντιστόι χως σε περιόχε ς τής Αττική ς (Υμήττό ς, 

Μα νδρα, Λαύ ριό), ενω  τό τε ταρτό από  αύτα  στό Αι γιό Αχαι ας. 

Β. Η παραγωγική  δραστήριό τήτα τής αναθε τόύσας αρχή ς, που αφορά άμεσα σε 

στρατιωτικό εξοπλισμό κατά τα παραπάνω, εξαρτα ται από  τό αντικει μενό, τό 

πλή θός και τό με γεθός των σύμβα σεων, πόύ αναλαμβα νει να ύλόπόιή σει για 

λόγαριασμό  των πελατω ν τής και αύξόμειω νεται βα σει των παραπα νω. Η κατανόμή , δε, 

τής παραγωγική ς δραστήριό τήτας κατ΄ αντικει μενό και τό πό παραγωγή ς μεταξύ  των 

εργόστασι ων πρόσδιόρι ζεται, επι σής από  τα παραπα νω κριτή ρια σε σύνδύασμό  με τόν 

εξειδικεύμε νό εξόπλισμό  και τήν παραγωγική  ικανό τήτα κα θε εργόστασι όύ. Αναλό γως 

πρόσδιόρι ζόνται και όι ανα γκες τής αναθε τόύσας αρχή ς σε βιόμήχανικό  πρόσωπικό  για 
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τήν εκτε λεσή των σύμβα σεων τό σό σύνόλικα  ό σό και ανα  εργόστα σιό παραγωγή ς. 

Απότε λεσμα των παραπα νω ει ναι ό τι ή αναθε τόύσα αρχή  ε χει ανα γκες για 

εξειδικεύμε νόύς βιόμήχανικόύ ς εργα τες, πόύ θα σύμπρα ττόύν με τόύς μό νιμόύς 

εργαζό μενόύς στα εργόστα σια για τήν εκτε λεσή των παραπα νω σύμβα σεων τής 

πελατει ας τής, πόύ ό λες αφόρόύ ν σε στρατιωτικό  εξόπλισμό , αλλα  όι παραπα νω 

ανα γκες δεν ει ναι γνωστε ς και δεν μπόρόύ ν εξ αρχή ς να πρόσδιόριστόύ ν κατα  ει δός, 

πόσό τήτα και κατήγόρι α ό πως και κατα  εργόστα σιό παραγωγή ς, καθιστω ντας 

επιβεβλήμε νή τή σύ ναψή σύμφωνι ας – πλαι σιό για ύπήρεσι ες ύπόστή ριξής με παρόχή  

εξειδικεύμε νων βιόμήχανικω ν εργατω ν.  

3.2 Αντικείμενο της πρόσκλησης ει ναι ή σύ ναψή μεταξύ  τής αναθε τόύσας αρχή ς και 

τόύ αναδό χόύ σύμφωνι ας – πλαι σιό, ή όπόι α θα ύλόπόιήθει  με τήν ανα θεσή στόν 

ανα δόχό επι  με ρόύς σύμβα σεων (εκτελεστικε ς σύμβα σεις).  

3.3 Αντικείμενο του έργου της συμφωνίας - πλαίσιο ει ναι ή ενι σχύσή τής 

επιχειρήσιακή ς ικανό τήτας τής αναθε τόύσας αρχή ς για τήν ύλόπόι ήσή βιόμήχανικω ν 

πρόγραμμα των παραγωγή ς, τα οποία αφορούν άμεσα σε στρατιωτικό εξοπλισμό, 

και σύγκεκριμε να ή παρόχή  ύπόστήρικτικω ν ύπήρεσιω ν πρός τήν αναθε τόύσα αρχή  με 

τή δια θεσή ανθρωπόχρό νόύ εξειδικεύμε νων βιόμήχανικω ν εργατω ν σύγκεκριμε νων 

ειδικότή των και εμπειρι ας/πρόσό ντων, πόύ θα σύμπρα ξόύν στήν εκτε λεσή των 

παραπα νω βιόμήχανικω ν πρόγραμμα των. 

3.4 Στό πλαι σιό τόύ ε ργόύ θα λα βόύν χω ρα όι ακό λόύθες Ομα δες Εργασιω ν, ανα  

εργόστα σιό παραγωγή ς:  

Ομάδα Εργασιών 1: Υπόστή ριξή στήν παραγωγή  ύλικόύ  ανα  εργόστα σιό παραγωγή ς  

Ομάδα Εργασιών 2: Υπόστή ριξή στήν ύλόπόι ήσή, επισκεύή  και σύντή ρήσή των 

εγκαταστα σεων σε κα θε βιόμήχανική  μόνα δα  

Ομάδα Εργασιών 3: Βόήθήτικε ς ύπήρεσι ες για τήν ύλόπόι ήσή και διόι κήσή τόύ 

παραγωγικόύ  ε ργόύ  

3.5 Για τήν παρόχή  των παραπα νω ύπήρεσιω ν θα απαιτήθει  ή δια θεσή ανθρωπόχρό νόύ 

Ομα δας ε ργόύ τόύ αναδό χόύ (εξειδικεύμε νων βιόμήχανικω ν εργατω ν) στις ακό λόύθες 

ειδικό τήτες:  

Ειδικότητα 

Ομάδα Εργασιών 1 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ή /και ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 

ΝΤΟΥΚΑΔΟΡΟΣ/ΒΑΦΕΑΣ (ΥΕ ή  ΔΕ) 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 

ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ (≥Β’ ΤΑΞΗΣ) 
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Ειδικότητα 

Ομάδα Εργασιών 2 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΕ) (ΑΔΕΙΑ ≥Γ’ ΤΑΞΗΣ) 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΕ) (ΑΔΕΙΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ) 

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΔΕ) 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΕ) 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΕ) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΔΕ) (ΠΤΥΧΙΟ Γ’ ΤΑΞΗΣ) 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ (ΔΕ) (ΔΙΠΛΩΜΑ Δ’ ΚΑΤΗΓ.) 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΔΕ) 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΕ) 

Ομάδα Εργασιών 3 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ) 

 

Ο ανθρωπόχρό νός ύπόλόγι ζεται σε ανθρωπόμή νες ανα  ειδικό τήτα. Ως ανθρωπόμή νας 

όρι ζεται χρό νός πλή ρόύς απασχό λήσής 21 ήμερω ν, ή τόι 168 ωρω ν. 

3.6 Η παρόχή των ύπήρεσιών θα χωριστεί σε επιμέρόύς σύμβάσεις / ύπόέργα 

(εκτελεστικές σύμβάσεις) και θα σύνάπτεται μία εκτελεστική σύμβασή μεταξύ τής 

αναθέτόύσας αρχής και τόύ αναδόχόύ για κάθε επιμέρόύς ύπόέργό, πόύ θα αφόρά 

διάθεσή ανθρωπόχρόνόύ εξειδικεύμένων βιόμήχανικών εργατών κατά κανόνα ανά 

εργόστάσιό ετήσίως. Η αναθέτόύσα αρχή πάντως μπόρεί σε κάθε περίπτωσή  να καλεί 

τόν ανάδόχό πρός σύναψή εκτελεστικής σύμβασής όσάκις κατά τήν κρίσή τής ύπάρχει 

σχετική ανάγκή και ό παραπάνω ύπόχρεόύται να ανταπόκρίνεται σύμφωνα με τόύς 

όρόύς τής πρόσκλήσής.  

3.7 Η σύμφωνι α-πλαι σιό δεν παρα γει καμι α ύπόχρε ωσή για τήν αναθε τόύσα αρχή  να 

αναθε σει ύπήρεσι ες όπόιασδή πότε αξι ας και πόσό τήτας.  

Η σύ ναψή εκτελεστικω ν σύμβα σεων κατα  τή δια ρκεια τής σύμφωνι ας-πλαι σιό, θα 

πραγματόπόιει ται μό νό εφό σόν κρι νεται σκό πιμό από  τήν αναθε τόύσα αρχή . Σε 

περι πτωσή μή σύ ναψής όπόιασδή πότε εκτελεστική ς σύ μβασής, ό σύμβαλλό μενός στή 

σύμφωνι α-πλαι σιό όικόνόμικό ς φόρε ας δεν δικαιόύ ται απόζήμι ωσής. Επι σής ό 

σύμβαλλό μενός στή σύμφωνι α-πλαι σιό δεν δικαιόύ ται απόζήμι ωσής, σε περι πτωσή μή 

ανα θεσής τόύ σύνό λόύ των ύπήρεσιω ν πόύ καθόρι ζόνται στή διακή ρύξή.  

 3.8 Στο Παράρτημα I παρουσιάζεται το φυσικό αντικείμενο της Συμφωνίας – 

πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων και όροι παροχής αυτών.  
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Τα παραπα νω θα διατεθόύ ν αναλύτικα  στή Φα σή Β΄ τής παρόύ σας διαδικασι ας.  

3.9 Η σύμφωνι α – πλαι σιό θα σύναφθει  με ε ναν ανα δόχό. Οι επι  με ρόύς σύμβα σεις 

(εκτελεστικε ς σύμβα σεις) πόύ βασι ζόνται στήν σύμφωνι α-πλαι σιό θα ανατι θενται 

βα σει των ό ρων πόύ καθόρι ζόνται στή σύμφωνι α-πλαι σιό. Κατα  τή σύ ναψή των 

εκτελεστικω ν σύμβα σεων τα με ρή δεν μπόρόύ ν σε καμι α περι πτωσή να επιφε ρόύν 

όύσιαστικε ς τρόπόπόιή σεις στόύς ό ρόύς τής σύμφωνι ας - πλαι σιό. 

3.10 Για τή σύ ναψή των εκτελεστικω ν σύμβα σεων, ή αναθε τόύσα αρχή  μπόρει  να 

διαβόύλεύ εται γραπτω ς με τόν ανα δόχό ζήτω ντας τόύ να σύμπλήρω σει τήν πρόσφόρα  

τόύ, ό πόύ απαιτει ται. 

3.11 Η αναθε τόύσα αρχή  μπόρει  να καταγγει λει όπότεδή πότε τή σύμφωνι α-πλαι σιό για 

λό γόύς δήμό σιόύ σύμφε ρόντός, στόύς όπόι όύς σύμπεριλαμβα νόνται και όι λό γόι 

απόδεδειγμε νής αδύναμι ας τή ρήσής τής σύμφωνι ας για όικόνόμικόύ ς λό γόύς ή  ό ταν ή 

σύνε χισή εκτε λεσής τής σύμφωνι ας θα όδήγόύ σε σε δύσανα λόγα επαχθει ς για τό 

δήμό σιό σύμφε ρόν ή  τήν εθνική  α μύνα και ασφα λεια σύνε πειες. Η καταγγελι α ει ναι 

ε γγραφή και κόινόπόιει ται στόν ανα δόχό με από δειξή. Τα απότελε σματα τής 

καταγγελι ας επε ρχόνται ε να μή να μετα  τήν κόινόπόι ήσή τής. Η καταγγελι α μπόρει  να 

όδήγή σει σε λύ σή και των τύχό ν σύναφθεισω ν σύμβα σεων, με ύπόχρε ωσή τής 

αναθε τόύσας αρχή ς να καταβα λλει στόν ανα δόχό τό τμή μα τής αμόιβή ς πόύ αναλόγει  

στις παρόχε ς πόύ εκτελε στήκαν.  

3.12 Η ε κπτωσή τόύ αναδό χόύ από  σύ μβασή πόύ σύνα πτεται βα σει τής σύμφωνι ας- 

πλαι σιό σύνεπα γεται αύτόδι καια και τήν ε κπτωσή τόύ από  τή σύγκεκριμε νή 

σύμφωνι α-πλαι σιό. Κατα  τα λόιπα , κατα  τή διαδικασι α λύ σής μι ας σύμφωνι ας - πλαι σιό 

και ε κπτωσής τόύ αναδό χόύ σύ μβασής πόύ βασι ζεται σε σύμφωνι α-πλαι σιό, 

εφαρμό ζόνται όι διατα ξεις πόύ ρύθμι ζόύν τήν εκτε λεσή των σύμβα σεων κατα  τα 

όριζό μενα στό α ρθρό 105 τόύ ν.3978/11. 

3.13 Οι παραπα νω ύπήρεσι ες εντα σσόνται στήν Κατήγόρι α 24 τόύ Παραρτή ματός ΙΙ 

τόύ ν.3978/11:«Υπήρεσι ες τόπόθε τήσής και πρόμή θειας πρόσωπικόύ  (εκτό ς των 

σύμβα σεων εργασι ας)»  

CPV 79623000-7: ύπήρεσι ες δια θεσής εμπόρικω ν και βιόμήχανικω ν εργατω ν.  

3.14 Αιτή σεις σύμμετόχή ς/ πρόσφόρε ς γι νόνται απόδεκτε ς μό νό για τό σύ νόλό των 

ύπήρεσιω ν πόύ περιγρα φόνται στήν παρόύ σα. 

 

3.15 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο /Δικαίωμα προαίρεσης  

Α. Η εκτιμώμενή αξία τής σύμφωνίας - πλαίσιό ανέρχεται στό πόσό των 15.990.000,00 

€ χωρίς ΦΠΑ (19.827.600,00 € με ΦΠΑ). Η παραπάνω αφόρά τό σύνόλό των 
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ύπήρεσιών πόύ μπόρόύν να ανατεθόύν μέσω τής σύμφωνίας – πλαίσιό μη 

περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης . 

Β. Η αξία των επιμέρόύς σύμβάσεων πόύ θα κλήθεί να ύπόγράψει ό όικόνόμικός φόρέας 

στό πλαίσιό τής σύμφωνίας-πλαίσιό με τήν αναθέτόύσα αρχή (εκτελεστικές σύμβάσεις) 

θα όρίζεται ρήτώς, είτε στήν παραγγελία, είτε στήν πρόσκλήσή διαβόύλεύσής πρός τόν 

όικόνόμικό φόρέα πόύ έχει ύπόγράψει τήν σύμφωνία-πλαίσιό, για τήν σύμπλήρωσή τής 

αρχικής πρόσφόράς τόύ.  

Γ. Δικαίωμα προαίρεσης. Η αναθε τόύσα αρχή  διατήρει  ως δικαι ωμα πρόαι ρεσής τή 

δύνατό τήτα με μόνόμερή  δή λωσή τής, κατα  τήν από λύτή κρι σή τής και ανα λόγα με τις 

ανα γκες τής, να αναθε σει στόν ανα δόχό, ύπό  τόύς ό ρόύς τής μεταξύ  τόύς σύμφωνι ας - 

πλαι σιό και με τις τιμε ς τής όικόνόμική ς τόύ πρόσφόρα ς, πρό σθετες ύπήρεσι ες με 

αντικει μενό ό μόιό με αύτε ς τής παρόύ σας διακή ρύξής σύνόλικόύ  πρόύ πόλόγισμόύ  

με χρι τόύ 30% τόύ πρόύ πόλόγισμόύ  τής παρόύ σας διακή ρύξής, χωρι ς ΦΠΑ. Η ανα θεσή 

θα γι νει τό αργό τερό με χρι τή λή ξή τής σύμφωνι ας πλαι σιό, με μια ή  περισσό τερες 

μόνόμερει ς δήλω σεις τής αναθε τόύσας αρχή ς. 

Σύνεπώς, η συνολική εκτιμώμενη αξία τής σύμφωνίας - πλαίσιό περιλαμβανόμένόύ 

τόύ δικαιώματός πρόαίρεσής ανέρχεται στό πόσό των 20.787.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 

(25.775.880,00 € με ΦΠΑ). 

3.16 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο  

Η δια ρκεια τής σύμφωνι ας - πλαι σιό όρι ζεται σε 3 ε τή από  τήν ήμερόμήνι α ύπόγραφή ς 

τής.  

Οι εκτελεστικε ς σύμβα σεις μπόρόύ ν να σύνα πτόνται ε ως και τή σύμπλή ρωσή τόύ 

χρό νόύ δια ρκειας τής σύμφωνι ας-πλαι σιό. Η δια ρκεια των εκτελεστικω ν σύμβα σεων 

μπόρει  να ύπερβαι νει τό χρό νό λή ξής τής σύμφωνι ας-πλαι σιό. 

3.17 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η σύμφωνία - πλαίσιό θα ανατεθεί με κριτήριό τήν χαμήλότερή τιμή  

3.18 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα 

Η σύμβασή δεν ύπόδιαιρείται σε τμήματα, λόγω τής σχετικότήτας, 

σύμπλήρωματικότήτας και των αλλήλεξαρτήσεων μεταξύ των ζήτόύμενων για τή 

σύμφωνία – πλαίσιό ύπήρεσιών.  

3.19 Χρόνος ισχύος προσφορών  

Θα καθόριστει  στή διακή ρύξή τής Β΄ Φα σής τόύ διαγωνισμόύ . 

Πρόσφόρα  πόύ όρι ζει χρό νό ισχύ ός μικρό τερό από  αύτό ν πόύ πρόβλε πεται στή  

διακή ρύξή Β΄ Φα σής απόρρι πτεται ως απαρα δεκτή. Οι ύπόψή φιόι όικόνόμικόι  φόρει ς 
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πριν από  τή λή ξή τόύ χρό νόύ ισχύ ός των πρόσφόρω ν τόύς, μπόρόύ ν, με δική  τόύς 

πρωτόβόύλι α ή  ύ στερα από  αι τήμα τής αναθε τόύσας αρχή ς, να παρατει νόύν τόν χρό νό 

ισχύ ός τής πρόσφόρα ς τόύς. Στήν περι πτωσή αύτή , όι πρόσφόρε ς ισχύ όύν και τόύς 

δεσμεύ όύν για τό επιπλε όν αύτό  χρόνικό  δια στήμα. 

Μετα  τή λή ξή τής δια ρκειας ισχύ ός των πρόσφόρω ν ό πως θα καθόριστει  στή διακή ρύξή 

τής Β΄ Φα σής τόύ διαγωνισμόύ , τα απότελε σματα τής διαδικασι ας ανα θεσής 

ματαιω νόνται, εκτό ς αν ή αναθε τόύσα αρχή  κρι νει, κατα  περι πτωσή, αιτιόλόγήμε να, ό τι 

ή σύνε χισή τής διαδικασι ας εξύπήρετει  τό δήμό σιό σύμφε ρόν, όπό τε όι όικόνόμικόι  

φόρει ς πόύ σύμμετε χόύν στή διαδικασι α μπόρόύ ν να επιλε ξόύν ει τε να παρατει νόύν 

τήν πρόσφόρα  τόύς, εφό σόν τόύς ζήτήθει , ει τε ό χι. Στήν τελεύται α περι πτωσή, ή 

διαδικασι α σύνεχι ζεται με ό σόύς παρε τειναν τις πρόσφόρε ς τόύς και απόκλει όνται όι 

λόιπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς. 

Άρθρο 4. Θεσμικό πλαίσιο  
 

Η ανα θεσή και εκτε λεσή τής σύμφωνι ας – πλαι σιό διε πεται από  τις διατα ξεις, που όλες 

νοούνται όπως ισχύουν:   

- τόύ ν. 3978/11 (ΦΕΚ Α 137 16.6.2011) «Δήμό σιες Σύμβα σεις Έργων, Υπήρεσιω ν και 

Πρόμήθειω ν στόύς τόμει ς τής Άμύνας και τής Ασφα λειας - Εναρμό νισή με τήν Οδήγι α 

2009/81/ΕΚ - Ρύ θμισή θεμα των τόύ Υπόύργει όύ Εθνική ς Άμύνας», όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021) και ισχύει,   και ιδι ως τις 

διατα ξεις των α ρθρων 43 - 46 και 28 παρ.2, 29 και 48 παρ.2  

- τόύ ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δήμόσιες Σύμβάσεις Έργων, Πρόμήθειών και Υπήρεσιών 

(πρόσαρμόγή στις Οδήγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», σύμπλήρωματικά όπόύ 

ρήτά αναφέρεται στήν παρόύσα  

- τόύ ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δήμόσιόνόμικής διαχείρισής και επόπτείας 

(ενσωμάτωσή τής Οδήγίας 2011/85/ΕΕ) – δήμόσιό λόγιστικό και άλλες διατάξεις», 

- τόύ ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διόικήτικές Απλόύστεύσεις - Καταργήσεις, Σύγχωνεύσεις 

Νόμικών Πρόσώπων και Υπήρεσιών τόύ Δήμόσίόύ Τόμέα-Τρόπόπόίήσή Διατάξεων τόύ 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λόιπές ρύθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις τόύ άρθρόύ 1, 

- τής παρ. Ζ τόύ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πρόσαρμόγή τής ελλήνικής νόμόθεσίας στήν 

Οδήγία 2011/7 τής 16.2.2011 για τήν καταπόλέμήσή των καθύστερήσεων πλήρωμών 

στις εμπόρικές σύναλλαγές»,  

- τόύ ν. 4700 /19 (ΦΕΚ Α' 127/29.06.2020) Ενιαι ό κει μενό Δικόνόμι ας για τό Ελεγκτικό  

Σύνε δριό, όλόκλήρωμε νό νόμόθετικό  πλαι σιό για τόν πρόσύμβατικό  ε λεγχό, 
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τρόπόπόιή σεις στόν Κω δικα Νό μων για τό Ελεγκτικό  Σύνε δριό, διατα ξεις για τήν 

απότελεσματική  απόνόμή  τής δικαιόσύ νής και α λλες διατα ξεις  

- τόύ ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωσή Κώδικα Φόρόύ Πρόστιθέμενής Αξίας»  

- τόύ ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωσή τόύ Κώδικα Διόικήτικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων  των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και  άλλες διατάξεις”, 

- τόύ ν. 3310/2005 “Μέτρα για τή διασφάλισή τής διαφάνειας και τήν απότρόπή 

καταστρατήγήσεων κατά τή διαδικασία σύναψής δήμόσίων σύμβάσεων” (Α' 30), όπως 

τρόπόπόιήθήκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279) και τό άρθρό 40 ν. 4605/2019(Α΄ 

52/1.4.2019), σε σύνδύασμό με τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονόμαστικόπόίήσή ων 

μετόχών Ελλήνικών Ανωνύμων Εταιρειών πόύ μετέχόύν στις διαδικασίες ανάλήψής 

έργων ή πρόμήθειών τόύ Δήμόσίόύ ή των νόμικών πρόσώπων τόύ εύρύτερόύ δήμόσιόύ 

τόμέα», τήν κόινή απόφασή των Υπόύργών Ανάπτύξής και Επικρατείας ύπ’ αριθμ. 

20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιόλόγήτικά για τήν τήρήσή των μήτρώων 

τόύ Ν.3310/2005, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό Ν.3414/2005’’ καθώς και α) τήν 

Υπόύργική απόφασή τόύ Υπόύργόύ και Υφύπόύργόύ Οικόνόμικών με Αριθμ. 1353 

(ΦΕΚ Β 3558/23.9.2019) «Καθόρισμός των μή σύνεργάσιμων κρατών για τό 

φόρόλόγικό έτός 2019 δύνάμει τής εξόύσιόδότικής διάταξής τής παρ. 4 και των 

κριτήρίων τής παρ. 3 σε σύνδύασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 τόύ άρθρόύ 65 τόύ 

ν.4172/2013» και β) τήν Υπόύργική απόφασή τόύ Υπόύργόύ και Υφύπόύργόύ 

Οικόνόμικών με Αριθμ. Α.1107 (ΦΕΚ Β 1125/4.4.2019) «Καθόρισμός των κρατών πόύ 

έχόύν πρόνόμιακό φόρόλόγικό καθεστώς με βάσή τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 

7 τόύ άρθρόύ 65 τόύ ν. 4172/2013 για τό φόρόλόγικό έτός 2018». 

- τόύ π.δ 80/2016 “Ανάλήψή ύπόχρεώσεων από τόύς διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

- τής ΥΑ Φ. //2020 (ΥΑ Φ. 120/402565/Σ.3497 ΦΕΚ Β 4071 2020): Κύρωσή τόύ 

Εθνικόύ Κανόνισμόύ Βιόμήχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ) (777444) 

- τής 173/10.03.2021 (Θέμα 1ο) από φασής τόύ Διόικήτικόύ  Σύμβόύλι όύ τής 

αναθε τόύσας αρχή ς για ε γκρισή τής παρόύ σας 

- τής 173/10.03.2021 (Θέμα 1ο) από φασής τόύ Διόικήτικόύ  Σύμβόύλι όύ τής 

αναθε τόύσας αρχή ς για όρισμό  των μελω ν (τακτικω ν και αναπλήρωματικω ν) τής 

Επιτρόπή ς διενε ργειας τόύ παρό ντός διαγωνισμόύ  

- τής 173/10.03.2021 (Θέμα 1ο) από φασής τόύ Διόικήτικόύ  Σύμβόύλι όύ τής 

αναθε τόύσας αρχή ς για όρισμό  των μελω ν (τακτικω ν και αναπλήρωματικω ν) τής 
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Επιτρόπή ς εκδι κασής Πρόσφύγω ν τόύ παρό ντός διαγωνισμόύ  

 - καθω ς και των εγγρα φων τής σύμφωνι ας – πλαι σιό.  

 Άρθρο 5. Έγγραφα της συμφωνίας – πλαίσιο  
 
5.1 Τα ε γγραφα τής σύμφωνι ας – πλαι σιό ει ναι τα ακό λόύθα: 

α) ή παρόύ σα πρό σκλήσή με τα σύνήμμε να Παραρτή ματα  τής ως ενιαι ό σύ νόλό  

β) τό τεύ χός διακή ρύξής τής Β΄ Φα σής τόύ διαγωνισμόύ , μετα  των σύνήμμε νων σε αύτή  

εγγρα φων καθω ς και τις τύχό ν απαιτή σεις για τήν ασφα λεια εφόδιασμόύ , ασφα λεια 

πλήρόφόριω ν και ύπεργόλαβι α, τό όπόι ό θα διατεθει  από  τήν αναθε τόύσα αρχή  στόύς 

ύπόψήφι όύς πόύ θα ε χόύν πρόεπιλεγει  κατα  τήν όλόκλή ρωσή τόύ παρό ντός σταδι όύ 

πρόεπιλόγή ς τόύ διαγωνισμόύ  και  

γ) τύχό ν σύμπλήρωματικε ς πλήρόφόρι ες και διεύκρινι σεις πόύ θα παρασχεθόύ ν από  

τήν αναθε τόύσα αρχή  επι  ό λων των ανωτε ρω 

δ) τό σχε διό σύμφωνι ας – πλαι σιό και εκτελεστικω ν σύμβα σεων, πόύ θα διατεθει  από  

τήν αναθε τόύσα αρχή  στόύς ύπόψήφι όύς πόύ θα ε χόύν πρόεπιλεγει  κατα  τήν 

όλόκλή ρωσή τόύ παρό ντός σταδι όύ πρόεπιλόγή ς τόύ διαγωνισμόύ . 

5.2 . Πριν τήν κατακύ ρωσή των απότελεσμα των τόύ διαγωνισμόύ : 

1. Η ισχύ όύσα νόμόθεσι α ύπερισχύ ει κα θε α λλόύ κειμε νόύ. 

2. Η παρόύ σα ύπερισχύ ει τής πρόσφόρα ς τόύ ύπόψήφι όύ αναδό χόύ. 

3. Μετα  τήν κατακύ ρωσή των απότελεσμα των τόύ διαγωνισμόύ  και τόν ε λεγχό από  τό 

Ελεγκτικό  Σύνε δριό τόύ καταρτισθε ντός με βα σή τήν κατακύ ρωσή σχεδι όύ Σύμφωνι ας 

– πλαι σιό, όι ό ρόι τής κατακύρωτική ς από φασής ύπερισχύ όύν των ό ρων τής 

πρόσφόρα ς. 

Άρθρο 6. Κατάθεση - Προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και 

αποσφράγιση αυτών 

6.1 Η καταλήκτική  ήμερόμήνι α κατα θεσής αιτή σεων σύμμετόχή ς στις όπόι ες 

περιλαμβα νόνται όι πρόσφόρε ς πόιότική ς επιλόγή ς (Α΄ Φα σή Διαγωνισμόύ ) ει ναι ή 

27/4/2021, ήμε ρα Τρίτη και ω ρα 10:00 ή τόι 32 ήμε ρες μετα  τήν απόστόλή  πρός 

δήμόσι εύσή στήν ΕΕΕΕ. 

6.2 Η ύπόβόλή  των παραπα νω γι νεται με ταχύδρόμική  απόστόλή  ή  με κατα θεσή στα 

γραφει α τής αναθε τόύσας αρχή  (όδό ς Ηλιόύπό λεως αριθμό ς 111, Αθή να, ΤΚ 17237, 

ό ρόφός 1ός, γραφει ό 101). Σε περι πτωσή ταχύδρόμική ς απόστόλή ς ή αι τήσή πρε πει να 

φθα σει στήν αναθε τόύσα αρχή  με χρι τήν παραπα νω ήμερόμήνι α και ω ρα α λλως ό 

φα κελός δεν απόσφραγι ζεται και επιστρε φεται στόν απόστόλε α. Η κατα θεσή μπόρει  να 
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πραγματόπόιήθει  από  τόν ενδιαφερό μενό να σύμμετα σχει στήν παρόύ σα διαδικασι α ή  

από  εξόύσιόδότήμε νό εκπρό σωπό τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α. Η εξόύσιόδό τήσή μπόρει  να 

ει ναι ψήφιακή  από  τήν ήλεκτρόνική  πύ λή www.gov.gr άλλως πρε πει να φε ρει 

βεβαι ωσή γνήσι όύ ύπόγραφή ς. Φα κελός ό όπόι ός ύπόβα λλεται ή  περιε ρχεται καθ’ 

όιόνδή πότε α λλό τρό πό στήν αναθε τόύσα αρχή  μετα  τήν παραπα νω ήμερόμήνι α και 

ω ρα, θεωρει ται εκπρό θεσμός και επιστρε φεται χωρι ς να απόσφραγιστει . 

6.3 Η απόσφρα γισή των αιτή σεων σύμμετόχή ς και των φακε λων πόύ θα περιε χόύν τα 

δικαιόλόγήτικα  πόιότική ς επιλόγή ς (Α΄ Φα σή Διαγωνισμόύ ) γι νεται δήμό σια και θα 

διενεργήθει  τήν 27/4/2021, ήμε ρα Τρίτη και ω ρα 10:30, ενω πιόν τής Επιτρόπή ς 

διενε ργειας διαγωνισμόύ . Τα απότελε σματα αξιόλό γήσής τής αι τήσής και των 

δικαιόλόγήτικω ν πόιότική ς επιλόγή ς θα ανακόινωθόύ ν από  τήν αναθε τόύσα αρχή  με 

από φασή απόφαινό μενόύ όργα νόύ και θα απόσταλόύ ν με σω ήλεκτρόνικόύ  

ταχύδρόμει όύ στό σύ νόλό των ύπόψήφι ων πόύ κατε θεσαν αι τήσή σύμμετόχή ς και 

φα κελό δικαιόλόγήτικω ν.  

Άρθρο 7. Δημοσιότητα  
 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 1. Η αναθε τόύσα αρχή  εκόύσι ως θα δήμόσιεύ σει στήν Επι σήμή Εφήμερι δα τής 

Εύρωπαι κή ς Ένωσής πρόκή ρύξή τόύ διαγωνισμόύ  σύ μφωνα με τήν παρ.4 τόύ α ρθρόύ 

48 τόύ ν.3978/11. 

2. Η αναθε τόύσα αρχή  σύ μφωνα με τήν παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 48 τόύ ν.3978/11 θα 

απόστει λει στήν Εύρωπαι κή  Επιτρόπή  ειδόπόι ήσή με τα απότελε σματα τής διαδικασι ας 

σύ ναψής τής σύμφωνι ας-πλαι σιό τής παρόύ σας, τό αργό τερό σαρα ντα όκτω  ήμε ρες 

μετα  τή σύ ναψή τής. Η ανακόι νωσή ανα θεσής τής σύμφωνι ας-πλαι σιό δήμόσιεύ εται 

στήν Επι σήμή Εφήμερι δα τής Εύρωπαι κή ς Ένωσής. Η αναθε τόύσα αρχή  απαλλα σσεται 

από  τήν απόστόλή  ειδόπόι ήσής με τα απότελε σματα τής σύ ναψής κα θε σύ μβασής πόύ 

βασι ζεται στή σύμφωνι α-πλαι σιό (εκτελεστική ς σύ μβασής) 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η περι λήψή τής διακή ρύξής δήμόσιεύ εται στό Τεύ χός Διακήρύ ξεων Δήμόσι ων 

Σύμβα σεων τής Εφήμερι δας τής Κύβερνή σεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), και 

καταχωρει ται στόν ιστό τόπό https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Περίλήψή τής διακήρύξής (Α’ Φάσή διαγωνισμόύ) είναι διαθέσιμή στό διαδικτύακό 

τόπό τής αναθέτόύσας αρχής, στή διεύθύνσή (URL): www.eas.gr . 

http://www.gov.gr/
http://www.eas.gr/
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Άρθρο 8. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία ανάθεσης  
 

8.1 Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Οι όικόνόμικόι  φόρει ς ή  όι νό μιμόι εκπρό σωπόι  τόύς, 

όι όπόι όι σύμμετε χόύν στήν παρόύ σα διαδικασι α δεσμεύ όνται ό τι σε ό λα τα στα δια πόύ 

πρόήγή θήκαν τής κατακύ ρωσής τής σύμφωνι ας – πλαι σιό δεν ενή ργήσαν αθε μιτα, 

παρα νόμα ή  καταχρήστικα , καθω ς και ό τι θα εξακόλόύθή σόύν να μήν ενεργόύ ν κατ' 

αύτό ν τόν τρό πό και κατα  τό στα διό εκτε λεσής τής σύμφωνι ας – πλαι σιό αλλα  και μετα  

από  τή λή ξή τής. Για τόν σκόπό  αύτό  όι όικόνόμικόι  φόρει ς ύπόβα λλόύν δεσμεύτικε ς 

δήλω σεις, με τις όπόι ες βεβαιω νεται ό τι: 

α) δεν διε θεταν εσωτερική  πλήρόφό ρήσή, πε ραν των στόιχει ων πόύ περιή λθαν στή 

γνω σή και στήν αντι λήψή  τόύς με σω των εγγρα φων τής σύμφωνι ας – πλαι σιό  

β) δεν πραγματόπόι ήσαν ενε ργειες νό θεύσής τόύ ανταγωνισμόύ  με σω χειραγω γήσής 

των πρόσφόρω ν ει τε ατόμικω ς ει τε σε σύνεργασι α με τρι τόύς, σύ μφωνα με ό σα 

όρι ζόνται στό δι καιό τόύ ανταγωνισμόύ , 

γ) δεν διενή ργήσαν όύ τε πρό κειται να διενεργή σόύν πριν, κατα  τή δια ρκεια ή  και μετα  

από  τή λή ξή τής σύμφωνι ας – πλαι σιό παρα νόμες πλήρωμε ς για διεύκόλύ νσεις, 

εξύπήρετή σεις ή  ύπήρεσι ες πόύ αφόρόύ ν τή σύμφωνι α – πλαι σιό και τή διαδικασι α 

ανα θεσής, 

δ) δεν πρό σφεραν όύ τε πρό κειται να πρόσφε ρόύν πριν, κατα  τή δια ρκεια ή  και μετα  

από  τή λή ξή τής σύμφωνι ας – πλαι σιό, α μεσα ή  ε μμεσα, όπόιαδή πότε ύλική  εύ νόια, 

δω ρό ή  αντα λλαγμα σε ύπαλλή λόύς ή  με λή σύλλόγικω ν όργα νων τής αναθε τόύσας 

αρχή ς, καθω ς και σε σύζύ γόύς, σύγγενει ς σε εύθει α γραμμή  με χρι και τρι τόύ βαθμόύ  εξ 

αι ματός και εξ αγχιστει ας ή  σύνεργα τες τόύς όύ τε χρήσιμόπόι ήσαν ή  πρό κειται να 

χρήσιμόπόιή σόύν τρι τα πρό σωπα, φύσικα  ή  νόμικα , για να διόχετεύ σόύν χρήματικα  

πόσα  ή  α λλα ωφελή ματα στα πρόαναφερό μενα πρό σωπα, 

ε) δεν πρό σφεραν όύ τε πρό κειται να πρόσφε ρόύν κατα  τή δια ρκεια ή  και μετα  από  τή 

λή ξή τής σύμφωνι ας – πλαι σιό, α μεσα ή  ε μμεσα, δω ρα, δωρεε ς, φιλανθρωπικε ς παρόχε ς, 

χόρήγι ες ή  χρήματικα  πόσα  και επιχόρήγή σεις με όπόιαδή πότε μόρφή  ή  αιτιόλόγι α, σε 

πόλιτικα  κό μματα, κόμματικόύ ς εκπρόσω πόύς ή  επικεφαλή ς κόμμα των, με λή τής 

Κύβε ρνήσής, Υφύπόύργόύ ς ή  μετακλήτόύ ς ύπαλλή λόύς, βόύλεύτε ς ή  αιρετα  ό ργανα τής 

τόπική ς και περιφερειακή ς αύτόδιόι κήσής ή  σε όργανω σεις των όπόι ων επικεφαλή ς 

ει ναι πόλιτικόι , καθω ς και σε σύζύ γόύς, σύγγενει ς σε εύθει α γραμμή  με χρι και τρι τόύ 

βαθμόύ  εξ αι ματός και εξ αγχιστει ας ή  σύνεργα τες τόύς, όύ τε χρήσιμόπόι ήσαν ή  

πρό κειται να χρήσιμόπόιή σόύν τρι τα πρό σωπα, φύσικα  ή  νόμικα , για να διόχετεύ σόύν 

χρήματικα  πόσα  ή  α λλα ωφελή ματα στα πρόαναφερό μενα πρό σωπα. 

8.2 Απαγόρεύ εται στόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς ή  στόύς νό μιμόύς εκπρόσω πόύς τόύς 
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πόύ σύμμετε χόύν στις διαδικασι ες σύ ναψής και εκτε λεσής τής παρόύ σας να διαθε τόύν 

και να χρήσιμόπόιόύ ν όπόιόνδή πότε ενδια μεσό, μεσα ζόντα ή  πρα κτόρα κατα  τή 

διαδικασι α σύ ναψής και εκτε λεσής τής σύμφωνι ας - πλαι σιό. Οι παραπα νω όικόνόμικόι  

φόρει ς τής λαμβα νόύν επαγγελματικε ς σύμβόύλεύτικε ς ύπήρεσι ες σε σχε σή με τήν 

παρόύ σα μό νό από  δικήγόρικα  γραφει α, φόρόλόγικόύ ς, τεχνικόύ ς και όικόνόμικόύ ς 

σύμβόύ λόύς. Επιτρε πεται ή χρή σή εμπόρικω ν αντιπρόσω πων πόύ εμπι πτόύν στις 

διατα ξεις τόύ π.δ. 219/1991 (Α` 81). 

8.3 Οι απαγόρεύ σεις των παρ. 8.1 και 8.2 ισχύ όύν, αν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ει ναι 

κόινόπραξι α, για ό λα τα με λή τής κόινόπραξι ας και, αν ό όικόνόμικό ς φόρε ας 

χρήσιμόπόιει  ύπεργόλα βόύς, και για τόύς ύπεργόλα βόύς τόύ. Σε περι πτωσή παρα βασής 

των απαγόρεύ σεων των παρ. 8.1 και 8.2 από  τα πρό σωπα τόύ πρόήγόύ μενόύ εδαφι όύ 

και εφό σόν ή παρα βασή αύτή  δεν θεραπεύτει  με σα σε τρια ντα (30) ήμε ρες από  τήν 

κόινόπόι ήσή στόν όικόνόμικό  φόρε α σχετική ς ειδόπόι ήσής, ή αναθε τόύσα αρχή  μπόρει , 

να κήρύ ξει τόν όικόνόμικό  φόρε α ε κπτωτό ή  να επιβα λει πόινική  ρή τρα πόσόύ  ι σόύ με 

τό 10%, κατ' ανω τατό ό ριό, τής όικόνόμική ς αξι ας τής σύ μβασής πόύ ε χει σύνα ψει με 

τήν αναθε τόύσα αρχή . 

8.4 Εξωχώριες εταιρείες. Απαγόρεύ εται στόύς παραπα νω όικόνόμικόύ ς φόρει ς ή  

στόύς νό μιμόύς εκπρόσω πόύς τόύς να ει ναι ή  να χρήσιμόπόιόύ ν εξωχω ριες εταιρι ες ή  

α λλόύς παρό μόιόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς, ανεξα ρτήτα από  τή νόμική  τόύς μόρφή  ή  τήν 

κτή σή νόμική ς πρόσωπικό τήτας, ως ύπεργόλα βόύς, πρόμήθεύτε ς πρόι ό ντων ή  

παρό χόύς ύπήρεσιω ν πόύ σχετι ζόνται με τό αντικει μενό τής σύμφωνι ας – πλαι σιό και ή 

σχετική  αι τήσή σύμμετόχή ς απόρρι πτεται. Για τόύς σκόπόύ ς τόύ παρό ντός ως 

εξωχω ριες εταιρι ες νόόύ νται τα νόμικα  πρό σωπα ή  όι νόμικε ς όντό τήτες πόύ ε χόύν τήν 

καταστατική  ή  τήν πραγματική  τόύς ε δρα ή  ει ναι εγκατεστήμε να σε κρα τός μή 

σύνεργα σιμό ή  με πρόνόμιακό  φόρόλόγικό  καθεστω ς κατα  τό α ρθρό 65 τόύ ν. 

4172/2013 (Νε ός ΚΦΕ, Α΄ 167), και των κατ` εξόύσιόδό τήσή αύτόύ  ύπόύργικω ν 

απόφα σεων α) Αριθμ. 1353 (ΦΕΚ Β 3558/23.9.2019) «Καθόρισμό ς των μή 

σύνεργα σιμων κρατω ν για τό φόρόλόγικό  ε τός 2019 δύνα μει τής εξόύσιόδότική ς 

δια ταξής τής παρ. 4 και των κριτήρι ων τής παρ. 3 σε σύνδύασμό  με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 

τόύ α ρθρόύ 65 τόύ ν. 4172/2013» και β) Αριθμ. Α.1107 (ΦΕΚ Β 1125/4.4.2019) 

«Καθόρισμό ς των κρατω ν πόύ ε χόύν πρόνόμιακό  φόρόλόγικό  καθεστω ς με βα σή τις 

διατα ξεις των παραγρα φων 6 και 7 τόύ α ρθρόύ 65 τόύ ν. 4172/2013 για τό φόρόλόγικό  

ε τός 2018». 

Η παραπα νω πρόύ πό θεσή ελε γχεται κατα  τήν Α΄ Φα σή τόύ διαγωνισμόύ .  

8.5 Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεσμεύ όνται ό τι: 

α) τήρόύ ν και θα εξακόλόύθή σόύν να τήρόύ ν κατα  τήν εκτε λεσή τής σύ μβασής, εφό σόν 
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επιλεγόύ ν, τις ύπόχρεω σεις τόύς πόύ απόρρε όύν από  τις διατα ξεις τής 

περιβαλλόντική ς, κόινωνικόασφαλιστική ς και εργατική ς νόμόθεσι ας, πόύ ε χόύν 

θεσπιστει  με τό δι καιό τής Ένωσής, τό εθνικό  δι καιό, σύλλόγικε ς σύμβα σεις ή  διεθνει ς 

διατα ξεις περιβαλλόντικόύ , κόινωνικόύ  και εργατικόύ  δικαι όύ, όι όπόι ες 

απαριθμόύ νται στό Παρα ρτήμα Χ τόύ Πρόσαρτή ματός Α τόύ Ν. 4412/2016. Η τή ρήσή 

των εν λό γω ύπόχρεω σεων ελε γχεται και βεβαιω νεται από  τα ό ργανα πόύ επιβλε πόύν 

τήν εκτε λεσή των δήμόσι ων σύμβα σεων και τις αρμό διες δήμό σιες αρχε ς και ύπήρεσι ες 

πόύ ενεργόύ ν εντό ς των όρι ων τής εύθύ νής και τής αρμόδιό τήτα ς τόύς, 

β) δεν θα ενεργή σόύν αθε μιτα, παρα νόμα ή  καταχρήστικα  καθ’ ό λή τή δια ρκεια τής 

διαδικασι ας ανα θεσής, αλλα  και κατα  τό στα διό εκτε λεσής τής σύ μβασής, εφό σόν 

επιλεγόύ ν, 

γ) λαμβα νόύν τα κατα λλήλα με τρα για να διαφύλα ξόύν τήν εμπιστεύτικό τήτα των 

πλήρόφόριω ν πόύ ε χόύν χαρακτήρισθει  ως τε τόιες,  

δ) δεν σύντρε χει στό πρό σωπό  τόύς και στα πρό σωπα πόύ αναφε ρόνται στό α ρθρό 24 

τόύ Ν. 4412/2016, κατα στασή σύ γκρόύσής σύμφερό ντων. 

H αναθε τόύσα αρχή , λαμβα νει ό λα τα κατα λλήλα με τρα για τήν απότελεσματική  

πρό λήψή, τόν εντόπισμό  και τήν επανό ρθωσή σύγκρόύ σεων σύμφερό ντων πόύ 

πρόκύ πτόύν κατα  τήν διεξαγωγή  των διαδικασιω ν σύ ναψής σύ μβασής, 

σύμπεριλαμβανόμε νόύ τόύ σχεδιασμόύ  και τής πρόετόιμασι ας τής διαδικασι ας, καθω ς 

και τής κατα ρτισής των εγγρα φων τής σύ μβασής, όύ τως ω στε να απόφεύ γόνται τύχό ν 

στρεβλω σεις τόύ ανταγωνισμόύ  και να διασφαλι ζεται ή ι σή μεταχει ρισή ό λων των 

όικόνόμικω ν φόρε ων. 

8.6 Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Οι όικόνόμικόι  φόρει ς ύπόχρεόύ νται να γνωστόπόιόύ ν 

στήν αναθε τόύσα αρχή  μετα  από  τή σύ ναψή τής σύμφωνι ας – πλαι σιό  όπόιαδή πότε 

μεταβόλή  στό ιδιόκτήσιακό  καθεστω ς τόύς, στή διόι κήσή ή  στόν εταιρικό  

μετασχήματισμό  τόύς, εντό ς τριω ν (3) μήνω ν από  τή μεταβόλή . Η μή γνωστόπόι ήσή 

των μεταβόλω ν αύτω ν δι νει στήν αναθε τόύσα αρχή  τό δικαι ωμα να καταγγει λει τή 

σύ μβασή. 

8.7 Με σα σε τρεις (3) μή νες από  τήν ανωτε ρω γνωστόπόι ήσή, ή αναθε τόύσα αρχή  

δικαιόύ ται: 

α) αν πιθανόλόγει  ό τι σύντρε χόύν λό γόι εθνική ς ασφα λειας ή  δήμό σιόύ σύμφε ρόντός, 

να ζήτή σει από  τόν όικόνόμικό  φόρε α τα απαιτόύ μενα, κατα  τήν κρι σή τής, στόιχει α και 

πλήρόφόρι ες, τα σσόντας εύ λόγή πρόθεσμι α πόύ δεν ύπερβαι νει τόύς δύ ό (2) μή νες. 

Μετα  από  τήν εξε τασή των στόιχει ων αύτω ν, ή αναθε τόύσα αρχή  δικαιόύ ται, εφό σόν 

διαπιστω σει ό τι σύντρε χόύν λό γόι εθνική ς ασφα λειας ή  δήμό σιόύ σύμφε ρόντός, να 

καταγγει λει τή σύμφωνι α – πλαι σιό. Η μή ε γκαιρή, ακριβή ς ή  πλή ρής ύπόβόλή  των 



18 

 

 

ζήτήθε ντων στόιχει ων από  τόν ανα δόχό δι νει στήν αναθε τόύσα αρχή  τό δικαι ωμα να 

καταγγει λει τή σύμφωνι α – πλαι σιό. 

β) αν διαπιστω σει ό τι σύντρε χόύν λό γόι εθνική ς ασφα λειας ή  δήμό σιόύ σύμφε ρόντός 

να καταγγει λει τή σύμφωνι α – πλαι σιό . 

Για τήν εφαρμόγή  τής παρόύ σας, λό γό δήμό σιόύ σύμφε ρόντός σύνιστα  ιδι ως ή 

πιθανόλό γήσή ό τι τα πρό σωπα πόύ ασκόύ ν ε λεγχό στόν ανα δόχό, περιλαμβανόμε νων 

και των φύσικω ν πρόσω πων πόύ ελε γχόύν, α μεσα ή  ε μμεσα, τα σύμμετε χόντα νόμικα  

πρό σωπα, δεν ει ναι κατα λλήλα για να εγγύήθόύ ν τήν όικόνόμική  βιωσιμό τήτα τόύ 

αναδό χόύ και να εξασφαλι σόύν τήν όρθή  διαχει ρισή τής ύπό  εκτε λεσή σύμφωνι ας – 

πλαι σιό  με χρι τήν όλόκλή ρωσή  τής, ή  να εξασφαλι σόύν τήν απότρόπή  καταστα σεων 

σύ γκρόύσής σύμφερό ντων ή  επιρρόω ν πόύ δύνήτικα  θα μπόρόύ σαν να βλα ψόύν τα 

εθνικα  σύμφε ρόντα ή  αν ή αναθε τόύσα αρχή  διατήρει  αμφιβόλι ες για τή νόμιμό τήτα 

πρόε λεύσής, τήν αλήθή  κύριό τήτα ή  τήν επα ρκεια των όικόνόμικω ν πό ρων των 

πρόσω πων πόύ ασκόύ ν ε λεγχό στόν ανα δόχό, καθω ς και των φύσικω ν πρόσω πων πόύ 

ελε γχόύν, α μεσα ή  ε μμεσα, τα πρό σωπα αύτα . 

8.8 Η καταγγελι α τής σύμφωνι ας – πλαι σιό γι νεται με από φασή τής αναθε τόύσας 

αρχή ς και ισχύ ει από  τήν κόινόπόι ήσή  τής στόν ανα δόχό. Με τήν ι δια από φασή μπόρει  

να επιβα λλόνται επιπλε όν στόν όικόνόμικό  φόρε α κατα πτωσή των εγγύή σεων 

Άρθρο 9. Εγγυήσεις  
 

9.1 Στήν Α΄ και Β΄ Φα σή τόύ διαγωνισμόύ  δεν απαιτει ται ή πρόσκό μισή 

εγγύ ήσής/εγγύήτική ς επιστόλή ς.  

9.2 Οι εγγύήτικε ς επιστόλε ς των παρ.9.3 και 9.4 εκδι δόνται από  πιστωτικα  ιδρύ ματα ή  

χρήματόδότικα  ιδρύ ματα ή  ασφαλιστικε ς επιχειρή σεις κατα  τήν ε ννόια των 

περιπτω σεων β΄ και γ΄ τής παρ. 1 τόύ α ρθρόύ 14 τόύ ν. 4364/ 2016 (Α'13), πόύ 

λειτόύργόύ ν νό μιμα στα κρα τή - με λή τής Ένωσής ή  τόύ Εύρωπαι κόύ  Οικόνόμικόύ  

Χω ρόύ ή  στα κρα τή-με ρή τής ΣΔΣ και ε χόύν, σύ μφωνα με τις ισχύ όύσες διατα ξεις, τό 

δικαι ωμα αύτό . Μπόρόύ ν, επι σής, να εκδι δόνται από  τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  να 

παρε χόνται με γραμμα τιό τόύ Ταμει όύ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων με παρακατα θεσή 

σε αύτό  τόύ αντι στόιχόύ χρήματικόύ  πόσόύ . Αν σύσταθει  παρακαταθή κή με γραμμα τιό 

παρακατα θεσής χρεόγρα φων στό Ταμει ό Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, τα τόκόμερι δια 

ή  μερι σματα πόύ λή γόύν κατα  τή δια ρκεια τής εγγύ ήσής επιστρε φόνται μετα  τή λή ξή 

τόύς στόν ύπε ρ όύ ή εγγύ ήσή όικόνόμικό  φόρε α. 

Οι εγγύήτικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγή  των όικόνόμικω ν φόρε ων από  ε ναν ή  

περισσό τερόύς εκδό τες τής παραπα νω παραγρα φόύ. 
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Οι εγγύή σεις αύτε ς περιλαμβα νόύν κατ’ ελα χιστόν τα ακό λόύθα στόιχει α: α) τήν 

ήμερόμήνι α ε κδόσής, β) τόν εκδό τή, γ) τήν αναθε τόύσα αρχή  πρός τήν όπόι α 

απεύθύ νόνται, δ) τόν αριθμό  τής εγγύ ήσής, ε) τό πόσό  πόύ καλύ πτει ή εγγύ ήσή, στ) τήν 

πλή ρή επωνύμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τή διεύ θύνσή τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α ύπε ρ τόύ όπόι όύ 

εκδι δεται ή εγγύ ήσή (στήν περι πτωσή ε νωσής αναγρα φόνται ό λα τα παραπα νω για 

κα θε με λός τής ε νωσής), ζ) τόύς ό ρόύς ό τι: αα) ή εγγύ ήσή παρε χεται ανε κκλήτα και 

ανεπιφύ λακτα, ό δε εκδό τής παραιτει ται τόύ δικαιω ματός τής διαιρε σεως και τής 

διζή σεως, και ββ) ό τι σε περι πτωσή κατα πτωσής αύτή ς, τό πόσό  τής κατα πτωσής 

ύπό κειται στό εκα στότε ισχύ όν τε λός χαρτόσή μόύ, ή) τα στόιχει α τής σχετική ς 

Σύμφωνι ας – πλαι σιό και/ή  τής εκτελεστική ς σύ μβασής, θ) τήν ήμερόμήνι α λή ξής ή  τόν 

χρό νό ισχύ ός τής εγγύ ήσής, ι) τήν ανα λήψή ύπόχρε ωσής από  τόν εκδό τή τής εγγύ ήσής 

να καταβα λει τό πόσό  τής εγγύ ήσής όλικα  ή  μερικα  εντό ς πε ντε ήμερω ν μετα  από  απλή  

ε γγραφή ειδόπόι ήσή εκει νόύ πρός τόν όπόι ό απεύθύ νεται και ια) στήν περι πτωσή των 

εγγύή σεων καλή ς εκτε λεσής και πρόκαταβόλή ς, τόν αριθμό  και τόν τι τλό τής 

σύμφωνι ας – πλαι σιό και/ ή  εκτελεστική ς σύ μβασής.  

Η αναθε τόύσα αρχή  επικόινωνει  με τόύς εκδό τες των εγγύήτικω ν επιστόλω ν 

πρόκειμε νόύ να διαπιστω σει τήν εγκύρό τήτα  τόύς. 

 

9.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο  

Για τήν καλή  εκτε λεσή των ό ρων τής σύμφωνι ας-πλαι σιό, ό σύμβαλλό μενός στή 

σύμφωνι α-πλαι σιό όικόνόμικό ς φόρε ας ύπόχρεόύ νται να καταθε σει πριν ή  κατα  τήν 

ύπόγραφή  τής σύμφωνι ας-πλαι σιό εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής, σύ μφωνα με τό α ρθρό 72 

τόύ ν.4412/16, τό ύ ψός τής όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό  0,5% επι  τής σύνόλική ς αξι ας 

τής σύμφωνι ας - πλαι σιό, εκτό ς ΦΠΑ. 

Η εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής, πρόκειμε νόύ να γι νει απόδεκτή , πρε πει να περιλαμβα νει 

κατ' ελα χιστόν τα αναφερό μενα στήν παρα γραφό 9.2 στόιχει α τής παρόύ σας και 

επιπλε όν τόν αριθμό  και τόν τι τλό τής σχετική ς σύμφωνι ας - πλαι σιό. 

Η εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής απόδεσμεύ εται ισό πόσα και αναλόγικα  κατ’ ε τός, σε σχε σή 

με τό χρό νό σύνόλική ς δια ρκειας τής σύμφωνι ας – πλαι σιό. 

Η εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής σύμφωνι ας - πλαι σιό καλύ πτει σύνόλικα  και χωρι ς 

διακρι σεις τήν εφαρμόγή  ό λων των ό ρων τής σύμφωνι ας - πλαι σιό και κα θε απαι τήσή 

τής αναθε τόύσας αρχή ς ε ναντι τόύ σύμβαλλό μενόύ στή σύμφωνι α-πλαι σιό, 

όικόνόμικόύ  φόρε α. 

Σε περι πτωσή τρόπόπόι ήσής τής σύμφωνι ας - πλαι σιό κατα  τή σχετική  παρα γραφό τής 

διακή ρύξής ή  α σκήσής τόύ δικαιω ματός πρόαι ρεσής από  τήν αναθε τόύσα αρχή , ή όπόι α 
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σύνεπα γεται αύ ξήσή τής σύμβατική ς αξι ας, ό ανα δόχός ει ναι ύπόχρεωμε νός να 

καταθε σει πριν τήν τρόπόπόι ήσή, σύμπλήρωματική  εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής τό ύ ψός 

τής όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό  0,5% επι  τόύ πόσόύ  τής αύ ξήσής, εκτό ς ΦΠΑ.  

Η εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει σε περι πτωσή παρα βασής των ό ρων τής 

σύμφωνι ας – πλαι σιό ή /και εκτελεστική ς σύ μβασής, ό πως αύτή  ειδικό τερα όρι ζει.  

 

9.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων και εγγύηση 

προκαταβολής  

Για τήν καλή  εκτε λεσή των ό ρων των επιμε ρόύς εκτελεστικω ν σύμβα σεων, ό ανα δόχός 

ύπόχρεόύ ται να καταθε σει εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής αύτω ν, σύ μφωνα με τό α ρθρό 72 

τόύ ν.4412/16, τό ύ ψός τής όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό  4% επι  τής αξι ας τής κα θε 

εκτελεστική ς σύ μβασής, εκτό ς ΦΠΑ. 

Η εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής, πρόκειμε νόύ να γι νει απόδεκτή , πρε πει να περιλαμβα νει 

κατ' ελα χιστόν τα αναφερό μενα στήν παρα γραφό 9.2 στόιχει α τής παρόύ σας και 

επιπλε όν τόν αριθμό  και τόν τι τλό τής σύμφωνι ας – πλαι σιό και τής εκτελεστική ς 

σύ μβασής. 

Η εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής εκτελεστική ς σύ μβασής καλύ πτει σύνόλικα  και χωρι ς 

διακρι σεις τήν εφαρμόγή  ό λων των ό ρων τής σύ μβασής και κα θε απαι τήσή τής 

αναθε τόύσας αρχή ς ε ναντι τόύ αντισύμβαλλό μενόύ, σύμπεριλαμβανόμε νής τύχό ν 

ισό πόσής πρός αύτό ν πρόκαταβόλή ς. 

Σε περι πτωσή τρόπόπόι ήσής τής εκτελεστική ς σύ μβασής κατα  τή σχετική  παρα γραφό 

τής διακή ρύξής ή  α σκήσής τόύ δικαιω ματός πρόαι ρεσής από  τήν αναθε τόύσα αρχή , ή 

όπόι α σύνεπα γεται αύ ξήσή τής σύμβατική ς αξι ας, ό ανα δόχός ει ναι ύπόχρεωμε νός να 

καταθε σει πριν τήν τρόπόπόι ήσή, σύμπλήρωματική  εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής τό ύ ψός 

τής όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό  4% επι  τόύ πόσόύ  τής αύ ξήσής, εκτό ς ΦΠΑ.  

Η εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει σε περι πτωσή παρα βασής των ό ρων τής 

εκτελεστική ς σύ μβασής ή /και τής σύμφωνι ας - πλαι σιό, ό πως αύτή  ειδικό τερα όρι ζει. 

Στήν περι πτωσή χόρή γήσής πρόκαταβόλή ς για τήν εκτελεστική  σύ μβασή, μεγαλύ τερόύ 

ύ ψόύς από  αύτό  πόύ καλύ πτεται με τήν εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής εκτελεστική ς 

σύ μβασής πρόσκόμι ζεται από  τόν ανα δόχό εγγύ ήσής πρόκαταβόλή ς, πόύ θα καλύ πτει 

τή διαφόρα  μεταξύ  τόύ πόσόύ  τής εγγύ ήσής καλή ς εκτε λεσής και τόύ πόσόύ  τής 

καταβαλλόμε νής πρόκαταβόλή ς. Για τήν εγγύ ήσή πρόκαταβόλή ς εφαρμό ζόνται τα 

αναφερό μενα στό α ρθρό 72 τόύ ν. 4412/2016. 

Η εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής και πρόκαταβόλή ς επιστρε φόνται στό σύ νόλό  τόύς μετα  

τήν όριστική  πόσότική  και πόιότική  παραλαβή  τόύ αντικειμε νόύ τής εκτελεστική ς 
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σύ μβασής. Εα ν στό πρωτό κόλλό όριστική ς πόιότική ς και πόσότική ς παραλαβή ς 

αναφε ρόνται παρατήρή σεις ή  ύπα ρχει εκπρό θεσμή παρα δόσή, ή επιστρόφή  των ως 

α νω εγγύή σεων, γι νεται μετα  τήν αντιμετω πισή των παρατήρή σεων και τόύ 

εκπρόθε σμόύ. 

Άρθρο 10. Οικονομικοί φορείς – Δικαίωμα συμμετοχής  
 

10.1 Οι όικόνόμικόι  φόρει ς όι όπόι όι, δύνα μει τής νόμόθεσι ας τόύ κρα τόύς − με λόύς στό 

όπόι ό ει ναι εγκατεστήμε νόι, ε χόύν δικαι ωμα να διενεργόύ ν τή σύγκεκριμε νή 

παρόχή /ύπήρεσι ες δεν απόκλει όνται με τήν αιτιόλόγι α ό τι θα ε πρεπε να ει ναι ει τε 

φύσικα  ει τε νόμικα  πρό σωπα, κατα  τήν ελλήνική  νόμόθεσι α. 

10.2 Δικαι ωμα σύμμετόχή ς στή διαδικασι α σύ ναψής τής παρόύ σας σύμφωνι ας – 

πλαι σιό ε χόύν φύσικα  ή  νόμικα  πρό σωπα και, σε περι πτωσή ενω σεων όικόνόμικω ν 

φόρε ων, τα με λή αύτω ν, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

Α) ει ναι εγκατεστήμε να σε: 

α) κρα τός-με λός τής Ένωσής, ή   

β) κρα τός-με λός τόύ Εύρωπαι κόύ  Οικόνόμικόύ  Χω ρόύ (Ε.Ο.Χ.), ή  

γ) τρι τες χω ρες πόύ ε χόύν ύπόγρα ψει και κύρω σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό  πόύ ή ύπό  

ανα θεσή δήμό σια σύ μβασή καλύ πτεται από  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικε ς σήμειω σεις τόύ σχετικόύ  με τήν Ένωσή Πρόσαρτή ματός I τής ως α νω 

Σύμφωνι ας, ή   

δ) τρι τες χω ρες πόύ δεν εμπι πτόύν στήν περι πτωσή γ΄ τής παρόύ σας παραγρα φόύ και 

ε χόύν σύνα ψει διμερει ς ή  πόλύμερει ς σύμφωνι ες με τήν Ένωσή σε θε ματα διαδικασιω ν 

ανα θεσής δήμόσι ων σύμβα σεων,  

κ α ι  

Β) πλήρόύ ν τόύς ό ρόύς και τις πρόύ πόθε σεις τής παρόύ σας πρό σκλήσής ,  

κ α ι  

Γ) διαθε τόύν: 

i) στήν περι πτωσή ήμεδαπόύ  φύσικόύ  ή  νόμικόύ  πρόσω πόύ, Πιστόπόιήτικό  Ασφα λειας 

Εγκαταστα σεως εκδόθε ν κατα  τόν ισχύ όντα Εθνικό  Κανόνισμό  Βιόμήχανική ς 

Ασφα λειας (Ε.Κ.Β.Α.) και να τό διατήρόύ ν σε ισχύ  ε ως και τή λή ξή τής περιό δόύ 

εγγύήμε νής λειτόύργι ας. Τήν ύπόχρε ωσή τόύ πρόήγόύ μενόύ εδαφι όύ ύπε χει και με λός 

ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων καθω ς επι σής και ό/όι ύπεργόλα βόι, τόύς όπόι όύς ό 

ύπόψή φιός όικόνόμικό ς φόρε ας δήλω νει σε ύπεύ θύνή δή λωσή ό τι θα εκτελε σει/όύν 
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τμή μα τής σύ μβασής, εφό σόν τόύ/ς ανατεθει . 

ii) στήν περι πτωσή αλλόδαπόύ  φύσικόύ  ή  νόμικόύ  πρόσω πόύ, ισό τιμό πιστόπόιήτικό  

εκδόθε ν από  τόν αρμό διό κρατικό  φόρε α ασφαλει ας τής χω ρας τόύ και ύπό  τήν 

απαραι τήτή πρόύ πό θεσή ό τι ή ε δρα τόύ βρι σκεται σε ε να από  τα Κρα τή-Με λή τής 

Εύρωπαι κή ς Ένωσής ή  σε Κρα τός, τό όπόι ό ε χει σύνα ψει Σύμφωνι α Ασφαλει ας 

(Security Agreement) με τήν Ελλα δα. Τήν ύπόχρε ωσή τόύ πρόήγόύ μενόύ εδαφι όύ 

ύπε χει και με λός ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων καθω ς επι σής και ό/όι ύπεργόλα βόι, 

τόύς όπόι όύς ό ύπόψή φιός όικόνόμικό ς φόρε ας δήλω νει σε ύπεύ θύνή δή λωσή ό τι θα 

εκτελε σει/όύν τμή μα τής σύ μβασής, εφό σόν τόύ/ς ανατεθει .  

10.3 Απαγόρεύ εται στόύς παραπα νω όικόνόμικόύ ς φόρει ς ή  στόύς νό μιμόύς 

εκπρόσω πόύς τόύς να ει ναι ή  να χρήσιμόπόιόύ ν εξωχω ριες εταιρι ες ή  α λλόύς 

παρό μόιόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς, ανεξα ρτήτα από  τή νόμική  τόύς μόρφή  ή  τήν κτή σή 

νόμική ς πρόσωπικό τήτας, ως ύπεργόλα βόύς, πρόμήθεύτε ς πρόι ό ντων ή  παρό χόύς 

ύπήρεσιω ν πόύ σχετι ζόνται με τό αντικει μενό τής σύμφωνι ας – πλαι σιό και ή σχετική  

αι τήσή σύμμετόχή ς απόρρι πτεται. Για τόύς σκόπόύ ς τόύ παρό ντός ως εξωχω ριες 

εταιρι ες νόόύ νται τα νόμικα  πρό σωπα ή  όι νόμικε ς όντό τήτες πόύ ε χόύν τήν 

καταστατική  ή  τήν πραγματική  τόύς ε δρα ή  ει ναι εγκατεστήμε να σε κρα τός μή 

σύνεργα σιμό ή  με πρόνόμιακό  φόρόλόγικό  καθεστω ς κατα  τό α ρθρό 65 τόύ ν. 

4172/2013 (Νε ός ΚΦΕ, Α΄ 167), και των κατ` εξόύσιόδό τήσή αύτόύ  ύπόύργικω ν 

απόφα σεων α) Αριθμ. 1353 (ΦΕΚ Β 3558/23.9.2019) «Καθόρισμό ς των μή 

σύνεργα σιμων κρατω ν για τό φόρόλόγικό  ε τός 2019 δύνα μει τής εξόύσιόδότική ς 

δια ταξής τής παρ. 4 και των κριτήρι ων τής παρ. 3 σε σύνδύασμό  με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 

τόύ α ρθρόύ 65 τόύ ν. 4172/2013» και β) Αριθμ. Α.1107 (ΦΕΚ Β 1125/4.4.2019) 

«Καθόρισμό ς των κρατω ν πόύ ε χόύν πρόνόμιακό  φόρόλόγικό  καθεστω ς με βα σή τις 

διατα ξεις των παραγρα φων 6 και 7 τόύ α ρθρόύ 65 τόύ ν. 4172/2013 για τό φόρόλόγικό  

ε τός 2018». 

10.4 Η παραπα νω πρόύ πό θεσή ελε γχεται κατα  τήν Α΄ Φα σή τόύ διαγωνισμόύ .  

10.5 Οι κόινόπραξι ες ή  ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων μπόρόύ ν να ύπόβα λλόύν 

πρόσφόρε ς ή  να εμφανι ζόνται ως ύπόψή φιόι εφό σόν ό λα τα με λή τόύς πλήρόύ ν τις 

πρόύ πόθε σεις των παραπα νω παραγρα φων. Οι παραπα νω κόινόπραξι ες ή  ενω σεις 

όικόνόμικω ν φόρε ων δεν απαιτει ται να περιβλήθόύ ν σύγκεκριμε νή νόμική  μόρφή , 

αλλα , ή επιλεγει σα κόινόπραξι α ή  ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων ει ναι δύνατό ν να 

ύπόχρεωθει  να περιβλήθει  σύγκεκριμε νή νόμική  μόρφή  (κόινόπραξι α φόρόλόγικόύ  

δικαι όύ), εα ν τής ανατεθει  ή σύ μβασή, στό με τρό πόύ ή περιβόλή  αύτή ς τής νόμική ς 

μόρφή ς ει ναι αναγκαι α για τήν όρθή  εκτε λεσή τής σύ μβασής. 
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Με τήν ύπόβόλή  τόύ φα κελόύ Δικαιόλόγήτικω ν Πόιότική ς Επιλόγή ς κα θε με λός τής 

ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων εύθύ νεται αλλήλεγγύ ως και εις όλό κλήρόν. Σε περι πτωσή 

κατακύ ρωσής τής σύ μβασής στήν ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων, ή εύθύ νή αύτή  

εξακόλόύθει  με χρι τήν πλή ρή εκτε λεσή τής σύ μβασής. 

 Εα ν λό γω αδύναμι ας για όπόιόνδή πότε λό γό ή  ανωτε ρας βι ας, με λός τής ε νωσής 

όικόνόμικω ν φόρε ων αδύνατει  να εκπλήρω σει τις ύπόχρεω σεις τής κατα  τό χρό νό 

αξιόλό γήσής των δικαιόλόγήτικω ν πόιότική ς επιλόγή ς, τα ύπό λόιπα με λή σύνεχι ζόύν να 

ε χόύν τήν εύθύ νή όλό κλήρής τής κόινή ς πρόσφόρα ς. Αν ή παραπα νω ανικανό τήτα 

πρόκύ ψει κατα  τό χρό νό εκτε λεσής τής σύ μβασής, τα ύπό λόιπα με λή τής ε νωσής 

όικόνόμικω ν φόρε ων σύνεχι ζόύν να ε χόύν τήν εύθύ νή τής όλόκλή ρωσής με τήν ι δια 

τιμή  και τόύς ι διόύς ό ρόύς. Και στις δύ ό περιπτω σεις, τα λόιπα  με λή τής ε νωσής 

όικόνόμικω ν φόρε ων μπόρόύ ν να πρότει νόύν αντικατα στασή τόύ με λόύς, ή όπόι α 

πρε πει ό μως να εγκριθει  με από φασή τής αναθε τόύσας αρχή ς. 

 Άρθρο 11. Επικοινωνία – Παροχή διευκρινίσεων  

 

11.1 Κατα  τήν Α΄ Φα σή τόύ διαγωνισμόύ  αιτή ματα παρόχή ς διεύκρινι σεων 

ύπόβα λλόνται απόκλειστικα  σε ήλεκτρόνική  μόρφή , νόμι μως ύπόγεγραμμε να και με 

αναφόρα  τόύ e-mail επικόινωνι ας τόύ ενδιαφερόμε νόύ στήν ήλεκτρόνική  διεύ θύνσή 

τής αναθε τόύσας  hdsprocurement_dpt@eas.gr 

11.2 Πρόθεσμι α ύπόβόλή ς αιτή σεων παρόχή ς διεύκρινι σεων όρι ζεται ή 16/4/2021 

ή τόι τό αργό τερό δε κα ήμε ρες πριν τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α κατα θεσής αιτή σεων 

σύμμετόχή ς/ πρόσφόρω ν πόιότική ς επιλόγή ς, όι δε απαντή σεις / διεύκρινι σεις 

παρε χόνται από  τήν αναθε τόύσα αρχή  τό αργό τερό ε ξι ήμε ρες πριν τήν καταλήκτική  

ήμερόμήνι α κατα θεσής, ήλεκτρόνικα  στα email επικόινωνι ας ό λων των σύμμετεχό ντων. 

Η αναθε τόύσα αρχή  δεν ύπόχρεόύ ται να απαντή σει σε περι πτωσή πόύ δεν πρόκύ πτει 

ανα γκή διεύκρινι σεως. 

 Αιτή ματα παρόχή ς διεύκρινι σεων πόύ ύπόβα λλόνται ει τε με α λλό τρό πό ει τε 

εκπρό θεσμα δεν εξετα ζόνται. Κανε νας ύπόψή φιός δεν μπόρει , σε όπόιαδή πότε 

περι πτωσή, να επικαλεστει  πρόφόρικε ς απαντή σεις εκ με ρόύς τής αναθε τόύσας αρχή ς 

σχετικα  με τόύς ό ρόύς τόύ παρό ντός διαγωνισμόύ .  

11.3 Ο τρό πός επικόινωνι ας και παρόχή ς διεύκρινι σεων κατα  τή Β΄ Φα σή θα 

πρόσδιόριστει  στό τεύ χός διακή ρύξής Β΄ Φα σής.  
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Άρθρο 12. Γλώσσα  
 

12.1 Τα ε γγραφα τής σύμφωνι ας – πλαι σιό ε χόύν σύνταχθει  στήν ελλήνική  γλω σσα.  

12.2 Τύχό ν πρόδικαστικε ς πρόσφύγε ς ύπόβα λλόνται στήν ελλήνική  γλω σσα. 

12.3 Οι αιτή σεις σύμμετόχή ς και τα περιλαμβανό μενα σε αύτε ς στόιχει α σύντα σσόνται 

στήν ελλήνική  γλω σσα ή  σύνόδεύ όνται από  επι σήμή μετα φρασή  τόύς στήν ελλήνική  

γλω σσα. 

Οι πρόσφόρε ς και τα περιλαμβανό μενα σε αύτε ς στόιχει α σύντα σσόνται στήν ελλήνική  

γλω σσα ή  σύνόδεύ όνται από  επι σήμή μετα φρασή  τόύς στήν ελλήνική  γλω σσα. Στα 

αλλόδαπα  δήμό σια ε γγραφα και δικαιόλόγήτικα  εφαρμό ζεται ή Σύνθή κή τής Χα γής τής 

5ής.10.1961, πόύ κύρω θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188) .  

12.4 Ειδικα , τα αλλόδαπα  ιδιωτικα  ε γγραφα σύνόδεύ όνται από  μετα φρασή  τόύς στήν 

ελλήνική  γλω σσα επικύρωμε νή ει τε από  πρό σωπό αρμό διό κατα  τις διατα ξεις τής 

εθνική ς νόμόθεσι ας ει τε από  πρό σωπό κατα  νό μό αρμό διό τής χω ρας στήν όπόι α ε χει 

σύνταχθει  τό ε γγραφό.  

Ειδικό τερα, ό λα τα δήμό σια ε γγραφα πόύ αφόρόύ ν αλλόδαπόύ ς όικόνόμικόύ ς φόρει ς 

και πόύ θα κατατεθόύ ν από  τόύς πρόσφε ρόντες στήν παρόύ σα διαδικασι α, θα ει ναι 

νό μιμα επικύρωμε να και ή μετα φρασή των εν λό γω εγγρα φων μπόρει  να γι νει ει τε από  

τή μεταφραστική  ύπήρεσι α τόύ ΥΠ.ΕΞ., ει τε από  τό αρμό διό πρόξενει ό, ει τε από  

δικήγό ρό κατα  τήν ε ννόια τόύ Κω δικα περι  Δικήγό ρων, ει τε από  όρκωτό  μεταφραστή  

τής χω ρας πρόε λεύσής, αν ύφι σταται στή χω ρα αύτή  τε τόια ύπήρεσι α. 

12.5 Τα απόδεικτικα  ε γγραφα σύντα σσόνται στήν ελλήνική  γλω σσα ή  σύνόδεύ όνται 

από  επι σήμή μετα φρασή  τόύς στήν ελλήνική  γλω σσα. Στα αλλόδαπα  δήμό σια ε γγραφα 

και δικαιόλόγήτικα  εφαρμό ζεται ή Σύνθή κή τής Χα γής τής 5.10.1961, πόύ κύρω θήκε με 

τό ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικα , τα αλλόδαπα  ιδιωτικα  ε γγραφα σύνόδεύ όνται από  

μετα φρασή  τόύς στήν ελλήνική  γλω σσα επικύρωμε νή ει τε από  πρό σωπό αρμό διό κατα  

τις διατα ξεις τής εθνική ς νόμόθεσι ας ει τε από  πρό σωπό κατα  νό μό αρμό διό τής χω ρας 

στήν όπόι α ε χει σύνταχθει  τό ε γγραφό.  

12.6 Κα θε μόρφή ς επικόινωνι α με τήν αναθε τόύσα αρχή , καθω ς και μεταξύ  αύτή ς και 

τόύ ύπόψή φιόύ όικόνόμικόύ  φόρε α καθω ς και τόύ αναδό χόύ, θα γι νεται ύπόχρεωτικα  

στήν ελλήνική  γλω σσα. 

Άρθρο 13. Αρμόδιες Δημόσιες Αρχές/ Υπηρεσίες για Πληροφόρηση επί θεμάτων 

φορολογίας, προστασίας περιβάλλοντος και εργασιακών θεμάτων  

 

Οι ύπόψή φιόι όικόνόμικόι  φόρει ς δύ ναται να λαμβα νόύν ειδική  ή  εξειδικεύμε νή 
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πλήρόφό ρήσή σχετικα  με τή φόρόλόγι α, τήν πρόστασι α τόύ περιβα λλόντός και τις 

διατα ξεις περι  πρόστασι ας τής απασχό λήσής και των σύνθήκω ν εργασι ας πόύ ισχύ όύν 

στήν Ελλα δα, σύ μφωνα με τα παρακα τω: 

1. Για θε ματα φόρόλόγι ας στό Υπόύργει ό Οικόνόμικω ν (Κ.Ε.Φ. - Κε ντρό Εξύπήρε τήσής 

Φόρόλόγόύμε νων) 

Τήλ. +30 213 162 1000 , url: https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia  

2. Για θε ματα πρόστασι ας τής απασχό λήσής και των σύνθήκω ν εργασι ας Υπόύργει ό 

Εργασι ας και Κόινωνικω ν Υπόθε σεων (Υπήρεσι α ΙΡΙΔΑ) 

Τήλ. +30 213 1516649 url: pliroforisi-politi@ypakp.gr  

3. Για θε ματα πρόστασι ας περιβα λλόντός Υπόύργει ό Περιβα λλόντός και Ενε ργειας 

Τήλ. +30 213 1513000, url: http://www.ypeka.gr 

Άρθρο 14. Προσωπική κατάσταση υποψηφίου –Λόγοι αποκλεισμού  
 
14.1 Απόκλει εται τής σύμμετόχή ς ύπόψή φιός ή  πρόσφε ρων εις βα ρός τόύ όπόι όύ 

ύπα ρχει αμετα κλήτή καταδικαστική  από φασή γνωστή  στήν αναθε τόύσα αρχή , για ε ναν 

ή  περισσό τερόύς από  τόύς λό γόύς πόύ απαριθμόύ νται κατωτε ρω: 

 α) σύμμετόχή  σε εγκλήματική  όργα νωσή, ό πως αύτή  όρι ζεται στό α ρθρό 2 παρ. 1 τής 

κόινή ς δρα σής 98/733/ ΔΕΥ τόύ Σύμβόύλι όύ (L 351/1998), 

 β) δωρόδόκι α, ό πως αύτή  όρι ζεται στό α ρθρό 3 τής πρα ξής τής 26ής Μαι όύ 1997 (C 

195/1997) και στό α ρθρό 2 παρ. 1 τής από φασής-πλαι σιό 2003/568/ΔΕΥ (L 

192/2003), 

 γ) απα τή, κατα  τήν ε ννόια τόύ α ρθρόύ 1 τής σύ μβασής σχετικα  με τήν πρόστασι α των 

όικόνόμικω ν σύμφερό ντων τής Εύρωπαι κή ς Ένωσής (C 316/1995), 

 δ) τρόμόκρατικό  ε γκλήμα ή  παρα βασή σύνδεό μενή με τρόμόκρατικε ς δραστήριό τήτες, 

ό πως αύτε ς όρι ζόνται αντι στόιχα στα α ρθρα 1 και 3 τής από φασής-πλαι σιό 

2002/475/ΔΕΥ (L164/2002), ή  ήθική  αύτόύργι α, σύνεργει α, ή  από πειρα δια πραξής 

παρα βασής, ό πως πρόβλε πόνται στό α ρθρό 4 τής εν λό γω από φασής-πλαι σιό και 

 ε) νόμιμόπόι ήσή εσό δων από  παρα νόμες δραστήριό τήτες και χρήματόδό τήσή τής 

τρόμόκρατι ας, ό πως αύτε ς όρι ζόνται στό α ρθρό 4 τόύ ν. 3191/2008 (Α` 166) (α ρθρό 1 

τής Οδήγι ας 2005/60/ΕΚ, L 309). 

14.2 Για τόύς σκόπόύ ς τής παραγρα φόύ 1, ή αναθε τόύσα αρχή  ζήτει , κα θε φόρα  πόύ 

απαιτει ται, από  τόύς ύπόψήφι όύς ή  τόύς πρόσφε ρόντες να πρόσκόμι ζόύν τα ε γγραφα 

πόύ αναφε ρόνται παρακα τω. Η αναθε τόύσα αρχή  μπόρει , εφό σόν αμφιβα λλει ως πρός 

τήν πρόσωπική  κατα στασή των εν λό γω ύπόψήφι ων ή  πρόσφερό ντων, να απεύθύ νεται 

στις αρμό διες αρχε ς για να λα βει τις πλήρόφόρι ες πόύ θεωρει  απαραι τήτες για τήν 

http://www.ypeka.gr/
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πρόσωπική  κατα στασή των εν λό γω ύπόψήφι ων ή  πρόσφερό ντων. Όταν όι 

πλήρόφόρι ες αφόρόύ ν ε ναν ύπόψή φιό ή  πρόσφε ρόντα εγκατεστήμε νό εκτό ς Ελλα δας, 

ή αναθε τόύσα αρχή  μπόρει  να ζήτει  τή σύνεργασι α των αρμό διων αρχω ν τόύ όικει όύ 

κρα τόύς. Λαμβανόμε νής ύπό ψή τής εθνική ς νόμόθεσι ας τόύ κρα τόύς - με λόύς ό πόύ 

ει ναι εγκατεστήμε νόι όι ύπόψή φιόι ή  όι πρόσφε ρόντες, τα αιτή ματα αύτα  αφόρόύ ν τα 

νόμικα  ή  φύσικα  πρό σωπα, περιλαμβανόμε νων, ενδεχόμε νως, των διεύθύντω ν 

επιχει ρήσής, ή  όπόιόύδή πότε πρόσω πόύ πόύ ε χει εξόύσι α εκπρόσω πήσής, λή ψής 

απόφα σεων ή  ελε γχόύ τόύ ύπόψήφι όύ ή  τόύ πρόσφε ρόντός. 

14.3 Κα θε ύπόψή φιός ή  πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας απόκλει εται επι σής από  τή 

σύμμετόχή  στήν παρόύ σα ό ταν: 

 α) τελει  ύπό  πτω χεύσή ή  εκκαθα ρισή, παύ σή δραστήριότή των, αναγκαστική  

διαχει ρισή ή  πτωχεύτικό  σύμβιβασμό  ή  ύπό  όπόιαδή πότε ανα λόγή κατα στασή πόύ 

πρόκύ πτει από  παρό μόια διαδικασι α πρόβλεπό μενή από  τις νόμόθετικε ς και 

κανόνιστικε ς διατα ξεις τής χω ρας εγκατα στασής τόύ, 

 β) ε χει κινήθει  εναντι όν τόύ διαδικασι α κή ρύξής σε πτω χεύσή, αναγκαστική ς 

διαχει ρισής, εκκαθα ρισής, πτωχεύτικόύ  σύμβιβασμόύ  ή  όπόιαδή πότε α λλή παρό μόια 

διαδικασι α πρόβλεπό μενή από  τις νόμόθετικε ς και κανόνιστικε ς διατα ξεις τής χω ρας 

εγκατα στασής τόύ, 

 γ) ε χει καταδικασθει  με δικαστική  από φασή με ισχύ  δεδικασμε νόύ, σύ μφωνα με τις 

νόμόθετικε ς διατα ξεις τής χω ρας, ό πόύ εκδό θήκε ή από φασή, με τήν όπόι α 

διαπιστω νεται αδι κήμα σχετικό  με τήν επαγγελματική  τόύ διαγωγή , ό πως για 

παρα δειγμα ή παρα βασή ύπα ρχόύσας νόμόθεσι ας σχετικα  με τήν εξαγωγή  αμύντικόύ  

εξόπλισμόύ  ή  εξόπλισμόύ  ασφα λειας ή  για κα πόιό από  τα αδική ματα τής ύπεξαι ρεσής, 

τής απα τής, τής εκβι ασής, τής πλαστόγραφι ας, τής ψεύδόρκι ας, τής δωρόδόκι ας και τής 

δό λιας χρεωκόπι ας, 

 δ) ε χει διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτωμα τό όπόι ό απόδεδειγμε νως 

διαπιστω θήκε με όπόιόδή πότε με σό ενδε χεται να διαθε τει ή αναθε τόύσα αρχή , ό πως, 

για παρα δειγμα, παραβι ασή ύπόχρεω σεων ό σόν αφόρα  τήν ασφα λεια των 

πλήρόφόριω ν ή  τόύ εφόδιασμόύ , στό πλαι σιό πρόήγόύ μενής σύ μβασής, 

 ε) ε χει εξακριβωθει , βα σει όπόιωνδή πότε απόδεικτικω ν στόιχει ων, 

σύμπεριλαμβανόμε νων των πρόστατεύμε νων βα σεων δεδόμε νων και των 

γνωστόπόιήθε ντων στόιχει ων σύ μφωνα με τήν παρα γραφό 1 τόύ α ρθρόύ 12 τόύ 

ν.3978/11, ό τι δεν διαθε τει τήν αξιόπιστι α πόύ απαιτει ται για τόν απόκλεισμό  

κινδύ νων κατα  τής ασφα λειας τόύ κρα τόύς, 

 στ) δεν ε χει εκπλήρω σει τις ύπόχρεω σεις τόύ ό σόν αφόρα  τήν καταβόλή  των εισφόρω ν 

κόινωνική ς ασφα λισής, σύ μφωνα με τις νόμόθετικε ς διατα ξεις τής χω ρας ό πόύ ει ναι 
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εγκατεστήμε νός ή  αύτε ς τόύ ελλήνικόύ  δικαι όύ, 

 ζ) δεν ε χει εκπλήρω σει τις ύπόχρεω σεις τόύ ό σόν αφόρα  τήν πλήρωμή  των φό ρων και 

τελω ν σύ μφωνα με τις νόμόθετικε ς διατα ξεις τής χω ρας στήν όπόι α ει ναι 

εγκατεστήμε νός ή  αύτε ς τόύ ελλήνικόύ  δικαι όύ, 

 ή) ει ναι ε νόχός σόβαρω ν ψεύδω ν δήλω σεων κατα  τήν παρόχή  των πλήρόφόριω ν όι 

όπόι ες απαιτόύ νται κατ` εφαρμόγή  τόύ παρό ντός ή  δεν ε χει παρα σχει τις πλήρόφόρι ες 

αύτε ς. 

Άρθρο 15. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ σύμμετε χόύν στή διαδικασι α σύ ναψής τής σύμφωνι ας – 

πλαι σιό απαιτει ται να ασκόύ ν δραστήριό τήτα σύναφή  με τό αντικει μενό τής παρόύ σας 

σύ μβασής και εφό σόν πρό κειται για ήμεδαπόύ ς όικόνόμικόύ ς φόρει ς απαιτει ται να 

ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Βιότεχνικό  ή  Εμπόρικό  ή  Βιόμήχανικό  Επιμελήτή ριό ή  στό 

Μήτρω ό Κατασκεύαστω ν Αμύντικόύ  Υλικόύ , με χρι τήν αντικατα στασή τόύ από  τό 

Ενιαι ό Μήτρω ό Επιχειρή σεων Αμύντικόύ  Τόμε α. 

Εφό σόν πρό κειται για αλλόδαπόύ ς όικόνόμικόύ ς φόρει ς, θα πρε πει να ει ναι 

εγγεγραμμε νόι σε επαγγελματικό  ή  εμπόρικό  μήτρω ό ό ταν αύτό  απαιτει ται σύ μφωνα 

με τή νόμόθεσι α τόύ κρα τόύς καταγωγή ς ή  εγκατα στασής τόύς για να ασκή σόύν τήν 

παραπα νω επαγγελματική  δραστήριό τήτα.  

Άρθρο 16. Οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια  
 
Όσόν αφόρά τήν όικόνόμική και χρήματόόικόνόμική επάρκεια για τήν παρόύσα 

διαδικασία σύναψής σύμφωνίας - πλαίσιό, όι ύπόψήφιόι απαιτείται να διαθέτόύν μέσό 

όρό ετήσιόύ κύκλόύ εργασιών των τριών πρόήγόύμενων τόύ έτόύς τόύ διαγωνισμόύ 

χρήσεων, για τις όπόίες έχόύν δήμόσιεύτεί ισόλόγισμόί  (2017, 2018, 2019) ίσό ή 

μεγαλύτερό από τό 100% τόύ πρόϋπόλόγισμόύ τής παρόύσας σύμφωνίας πλαίσιό, 

χωρίς ΦΠΑ και μή περιλαμβανόμενόύ τόύ δικαιώματός πρόαίρεσής .  

Σε περίπτωσή πόύ ό ύπόψήφιός δραστήριόπόιείται για χρόνικό διάστήμα μικρότερό 

των τριών διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να πλήρόί τό ελάχιστό ως άνω επίπεδό 

χρήματόόικόνόμικής επάρκειας για όσες διαχειριστικές χρήσεις για τις όπόίες έχόύν 

δήμόσιεύτεί ισόλόγισμόί δραστήριόπόιείται σύναρτήσει τής έναρξής των 

δραστήριότήτων τόύ.  

Σε περίπτωσή πόύ ό ύπόψήφιός είναι ένωσή ή κόινόπραξία, ή ανωτέρω πρόϋπόθεσή 

μπόρεί να καλύπτεται αθρόιστικά από τα μέλή τής ένωσής ή κόινόπραξίας. 
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Άρθρο 17. Τεχνική ικανότητα 
 
Ο ύπόψή φιός για τήν παραδεκτή  σύμμετόχή  τόύ στήν παρόύ σα διαδικασι α πρε πει να 

πλήρόι  σωρεύτικα   τα ακό λόύθα κριτή ρια τεχνική ς ικανό τήτας: 

1. να ε χει όλόκλήρω σει πρόσήκό ντως δύ ό ε ργα σύναφή  με τό παρό ν, δήλ. δύ ό  ε ργα 

με αντικει μενό τή δια θεσή εξειδικεύμε νων βιόμήχανικω ν εργατω ν εντό ς των 

τελεύται ων τριω ν ετω ν πριν από  τήν ήμερόμήνι α  διενε ργειας τόύ διαγωνισμόύ  

και  

2. να ε χει όλόκλήρω σει πρόσήκό ντως ε ργα σύναφή  με τό παρό ν (δήλ.  ε ργα με 

αντικει μενό τή δια θεσή εξειδικεύμε νων βιόμήχανικω ν εργατω ν) αθροιστικής 

αξίας παρασχεθεισω ν ύπήρεσιω ν τόύλα χιστόν ι σής με τό 20% τόύ 

πρόύ πόλόγισμόύ  τής παρόύ σας σύμφωνι ας – πλαι σιό  (ό ΦΠΑ και τό δικαι ωμα 

πρόαι ρεσής δεν πρόσμετρα ται) εντό ς τόύ ι διόύ παραπα νω χρόνικόύ  διαστή ματός 

ή τόι εντό ς των τελεύται ων τριω ν ετω ν πριν από  τήν ήμερόμήνι α  διενε ργειας τόύ 

διαγωνισμόύ . 

Ως ήμερόμήνι α όλόκλή ρωσής τόύ ε ργόύ νόει ται ή ήμερόμήνι α πόύ αναφε ρεται στή  

βεβαι ωσή/πρωτό κόλλό παραλαβή ς τόύ ε ργόύ, πόύ εκδι δει ή αναθε τόύσα αρχή  / 

απόδε κτής ή  ή ήμερόμήνι α πόύ φε ρει ή παραπα νω αν δεν αναφε ρεται ρήτα  ήμερόμήνι α 

όλόκλή ρωσής τόύ ε ργόύ.    

Σε περι πτωσή πόύ ό ύπόψή φιός ει ναι ε νωσή ή  κόινόπραξι α, ή ανωτε ρω πρόύ πό θεσή 

πρε πει να καλύ πτεται από  ε να τόύλα χιστόν με λός τής ε νωσής ή  κόινόπραξι ας 

Άρθρο 18. Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής (Α΄ Φάση Διαγωνισμού) 
 

18.1.Α.  Αίτηση Συμμετοχής και Δικαιολογητικά που την συνοδεύουν 

Στό στα διό πόιότική ς επιλόγή ς όι σύμμετε χόντες στόν διαγωνισμό  ύπόβα λλόύν Αι τήσή 

Σύμμετόχή ς, ύπόγεγραμμε νή από  τόν νό μιμό εκπρό σωπό τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α, στήν 

όπόι α θα αναγρα φόνται τα ακό λόύθα στόιχει α: 

α) ή αναθε τόύσα αρχή  στήν όπόι α απεύθύ νεται (ή τόι Ελλήνικα  Αμύντικα  Σύστή ματα 

ΑΒΕΕ), 

β) ή πλή ρής επωνύμι α, τό Α.Φ.Μ., ή διεύ θύνσή καθω ς και ό αριθμό ς τήλεφω νόύ και ή 

διεύ θύνσή ήλεκτρόνικόύ  ταχύδρόμει όύ τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α πόύ σύμμετε χει στό 

διαγωνισμό  (σε περι πτωσή αντιπρόσω πεύσής αναφε ρόνται τα στόιχει α τόύ 

αντιπρόσωπεύό μενόύ). Σε περι πτωσή ε νωσής/κόινόπραξι ας πρε πει να αναγρα φόνται 

τα ανωτε ρω στόιχει α για ό λα τα με λή τής, καθω ς επι σής και τό πόσόστό  σύμμετόχή ς 

καθενό ς στόν εν λό γω διαγωνισμό .  
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γ) τα στόιχει α τής παρόύ σας πρό σκλήσής (Αριθμό ς πρό σκλήσής, τι τλός αύτή ς ό πως 

αναγρα φεται στό εξω φύλλό  τής για τόν όπόι ό ύπόβα λλεται ή Αι τήσή Σύμμετόχή ς), 

δ) ό τι ε λαβαν γνω σή και απόδε χόνται ανεπιφύ λακτα ό λόύς τόύς ό ρόύς τής παρόύ σας 

διακή ρύξής και πλήρόύ ν ό λα τα κριτή ρια σύμμετόχή ς, 

ε) ό τι δεν απόκλει στήκαν τελεσι δικα από  διαγωνισμόύ ς για πρόμή θειες τόύ Δήμόσι όύ, 

με από φασή τής Γενική ς Γραμματει ας Εμπόρι όύ τόύ Υπόύργει όύ Οικόνόμι ας και 

Ανα πτύξής όύ τε κήρύ χθήκαν ε κπτωτόι με τελεσι δική από φασή από  σύμβα σεις α λλής 

Δήμό σιας Υπήρεσι ας ή  Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή  Α.Ε. τόύ Δήμόσι όύ Τόμε α γιατι  δεν 

εκπλή ρωσαν τις σύμβατικε ς τόύς ύπόχρεω σεις,  

στ) εα ν για τή σύμμετόχή  στό διαγωνισμό  ό όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις 

ικανό τήτες τρι των φόρε ων πλή ρή στόιχει α αύτω ν (πλή ρής επωνύμι α, τό Α.Φ.Μ., ή 

διεύ θύνσή καθω ς και ό αριθμό ς τήλεφω νόύ και ή διεύ θύνσή ήλεκτρόνικόύ  

ταχύδρόμει όύ τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α) 

ζ) εα ν πρότι θεται να αναθε σει όπόιόδή πότε τμή μα τής σύ μβασής σε τρι τόύς ύπό  μόρφή  

ύπεργόλαβι ας πλή ρή στόιχει α αύτω ν (πλή ρής επωνύμι α, τό Α.Φ.Μ., ή διεύ θύνσή καθω ς 

και ό αριθμό ς τήλεφω νόύ και ή διεύ θύνσή ήλεκτρόνικόύ  ταχύδρόμει όύ τόύ 

όικόνόμικόύ  φόρε α) και τό αντι στόιχό πόσόστό  επι  τόύ σύνό λόύ τής σύ μβασής,  

ή) τα πλή ρή στόιχει α ταύτό τήτας τόύ νόμι μόύ εκπρόσω πόύ τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α  

18.1.Β ήλεκτρόνική  υπεύθυνη δήλωση από  τήν ιστόσελι δα www.gov.gr με τό 

περιεχό μενό τής Ειδικής Ρήτρας ακεραιότητας της παραγράφου 8.1 του άρθρου 8 

του παρόντος. Αν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ει ναι ε νωσή εταιρειω ν ή ύπεύ θύνή δή λωσή 

ύπόβα λλεται από  κα θε με λός τής ε νωσής.  

 

18.2 Περαιτέρω παρατίθενται τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που 

υποχρεούνται οι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν στην Α΄ Φάση του 

διαγωνισμού μαζί με την αίτηση συμμετοχής, προκειμένου να αποδείξουν τα 

ακόλουθα: 

 

1. Δικαιολογητικά νομιμοποίησης, προσωπικής κατάστασης (μη συνδρομή 

λόγων αποκλεισμού) και επαγγελματικής καταλληλότητας  

 

1.1. Τή νόμιμόπόι ήσή  τόύς ως κα τωθι: 

1.1.1. Τα ήμεδαπα  νόμικα  πρό σωπα: 

Για τήν από δειξή τής νό μιμής σύ στασής και εκπρόσω πήσής, στις περιπτω σεις πόύ ό 

όικόνόμικό ς φόρε ας ει ναι νόμικό  πρό σωπό, πρόσκόμι ζει τα κατα  περι πτωσή 

νόμιμόπόιήτικα  ε γγραφα σύ στασής και νό μιμής εκπρόσω πήσής (ό πως ισχύ όν 

http://www.gov.gr/
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καταστατικό , πιστόπόιήτικα  μεταβόλω ν, αντι στόιχα ΦΕΚ, σύγκρό τήσή Δ.Σ. σε σω μα, 

σε περι πτωσή Α.Ε., κλπ., ανα λόγα με τή νόμική  μόρφή  τόύ διαγωνιζόμε νόύ). Από  τα 

ανωτε ρω ε γγραφα πρε πει να πρόκύ πτόύν ή νό μιμή σύ στασή  τόύ, ό λες όι σχετικε ς 

τρόπόπόιή σεις των καταστατικω ν, τό/τα πρό σωπό/α πόύ δεσμεύ ει/όύν νό μιμα τήν 

εταιρι α κατα  τήν ήμερόμήνι α διενε ργειας τόύ διαγωνισμόύ  (νό μιμός εκπρό σωπός, 

δικαι ωμα ύπόγραφή ς κλπ.), τύχό ν τρι τόι, στόύς όπόι όύς ε χει χόρήγήθει  εξόύσι α 

εκπρόσω πήσής, καθω ς και ή θήτει α τόύ/των ή /και των μελω ν τόύ όργα νόύ 

διόι κήσής/νό μιμόύ εκπρόσω πόύ. 

1.1.2 Τα αλλόδαπα  νόμικα  πρό σωπα: 

(α) Ανα λόγα µε τή μόρφή  τόύς, αντι στόιχα νόμιμόπόιήτικα  ε γγραφα και πιστόπόιήτικα  

µε αύτα  πόύ αναφε ρόνται στήν ανωτε ρω ύπόπαρα γραφό, τα όπόι α πρόβλε πόνται από  

τό δι καιό τής χω ρας τής ε δρας ή  λειτόύργι ας τόύς και από  τα όπόι α απόδεικνύ εται ή 

νό μιμή σύ στασή και λειτόύργι α τόύς, ή εγγραφή  στα πρόβλεπό μενα μήτρω α εταιριω ν 

και τό τελεύται ό σε ισχύ  καταστατικό  και όι λόιπε ς πλήρόφόρι ες και στόιχει α, πόύ 

ζήτόύ νται ανωτε ρω για τόύς ήμεδαπόύ ς. 

(β) Σε περι πτωσή πόύ τό όικει ό κρα τός δεν εκδι δει κα πόιό ε γγραφό ή  πιστόπόιήτικό  

από  αύτα  πόύ ζήτόύ νται στις περιπτω σεις των παραγρα φων ανωτε ρω, ή  πόύ αύτό  δεν 

καλύ πτει ό λες τις ανωτε ρω περιπτω σεις, αύτό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκή 

βεβαι ωσή τόύ ενδιαφερό μενόύ (ενν. τόύ νόμι μόύ εκπρόσω πόύ αύτόύ ) ή , στα κρα τή 

με λή ό πόύ δεν πρόβλε πεται ή ε νόρκή βεβαι ωσή, από  ύπεύ θύνή δή λωσή ενω πιόν 

αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς, σύμβόλαιόγρα φόύ ή  αρμό διόύ 

επαγγελματικόύ  όργανισμόύ  τόύ κρα τόύς καταγωγή ς ή  πρόε λεύσής, από  τήν όπόι α 

πρόκύ πτει ό τι δεν εκδι δεται τε τόιό πιστόπόιήτικό  και επιπλε όν να δήλω νόνται όι 

πλήρόφόρι ες και τα στόιχει α πόύ δεν πρόκύ πτόύν από  τα σχετικα  ε γγραφα και 

πιστόπόιήτικα  για τήν νό μιμή σύ στασή και εκπρόσω πήσή τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α. 

1.1.3. Οι ενω σεις εταιρειω ν και όι κόινόπραξι ες όικόνόμικω ν φόρε ων 

(α) Τα παραπα νω, κατα  περι πτωσή, πρόβλεπό μενα δικαιόλόγήτικα  για κα θε με λός πόύ 

σύμμετε χει στήν ε νωσή/κόινόπραξι α. 

(β) Σύμφωνήτικό  των μελω ν τής ε νωσής εταιρειω ν/κόινόπραξι ας περι  σύστα σεως 

αύτή ς καθω ς και πρα ξή τόύ αρμόδι όύ όργα νόύ κα θε με λόύς τής κόινόπραξι ας για τήν 

ε γκρισή σύμμετόχή ς τόύ με λόύς στήν ε νωσή εταιρειω ν/κόινόπραξι α. 

Τόνι ζεται ό τι στις περιπτω σεις πόύ ό όικόνόμικό ς φόρε ας ει ναι νόμικό  πρό σωπό και 

ύπόχρεόύ ται, κατα  τήν κει μενή νόμόθεσι α, να δήλω νει τήν εκπρόσω πήσή και τις 

μεταβόλε ς τής σε αρμό δια αρχή  (πχ ΓΕΜΗ), πρόσκόμι ζει σχετικό  πιστόπόιήτικό  

ισχύ όύσας εκπρόσω πήσής, τό όπόι ό πρε πει να ε χει εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) 

ήμερόλόγιακε ς ήμε ρες πριν από  τήν ύπόβόλή  τόύ και να μήν ε χει τρόπόπόιήθει  με χρι 
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τήν ύπόβόλή  τόύς. Στις λόιπε ς περιπτω σεις (ενν. πόύ δεν ύπα ρχει ύπόχρε ωσή δή λωσής 

τής εκπρόσω πήσής και των μεταβόλω ν τής σε αρμό δια αρχή ) τα κατα  περι πτωσή 

νόμιμόπόιήτικα  ε γγραφα νό μιμής σύ στασής, μεταβόλω ν και εκπρόσω πήσής (ό πως 

καταστατικα , πιστόπόιήτικα  μεταβόλω ν, πιστόπόιήτικα  εκπρόσω πήσής, αντι στόιχα 

ΦΕΚ, κλπ., ανα λόγα με τή νόμική  μόρφή  τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α), σύνόδεύό μενα από  

ύπεύ θύνή δή λωσή τόύ νό μιμόύ εκπρόσω πόύ ό τι εξακόλόύθόύ ν να ισχύ όύν κατα  τήν 

ύπόβόλή  τόύς.  

1.2. Την προσωπική τους κατάσταση (μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού) και 

επάρκεια σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58, 65 του ν.3978/11 καθώς και 

δικαιολογητικά του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, που 

καθορίζονται ως εξής: 

1.2.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

1.2.1.1. Από σπασμα πόινικόύ  μήτρω όύ, καθω ς και κα θε α λλόύ ισόδύ ναμόύ εγγρα φόύ 

πόύ εκδι δεται από  τήν αρμό δια δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  

πρόε λεύσής τόύ πρόσω πόύ αύτόύ , πόύ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν από  τήν 

ύπόβόλή  τόύ, από  τό όπόι ό να απόδεικνύ εται ό τι δεν ύπα ρχει εις βα ρός τόύ αμετα κλήτή 

καταδικαστική  από φασή για ε ναν ή  περισσό τερόύς από  τόύς λό γόύς πόύ αναφε ρόνται 

στό α ρθρό 57 τόύ ν. 3978/2011: 

α) σύμμετόχή  σε εγκλήματική  όργα νωσή, ό πως αύτή  όρι ζεται στό α ρθρό 2 παρ. 1 τής 

κόινή ς δρα σής 98/733/ ΔΕΥ τόύ Σύμβόύλι όύ (L 351/1998), 

β) δωρόδόκι α, ό πως αύτή  όρι ζεται στό α ρθρό 3 τής πρα ξής τής 26ής Μαι όύ 1997 (C 

195/1997) και στό α ρθρό 2 παρ. 1 τής από φασής-πλαι σιό 2003/568/ΔΕΥ (L 

192/2003), 

 γ) απα τή, κατα  τήν ε ννόια τόύ α ρθρόύ 1 τής σύ μβασής σχετικα  με τήν πρόστασι α των 

όικόνόμικω ν σύμφερό ντων τής Εύρωπαι κή ς Ένωσής (C 316/1995), 

 δ) τρόμόκρατικό  ε γκλήμα ή  παρα βασή σύνδεό μενή με τρόμόκρατικε ς δραστήριό τήτες, 

ό πως αύτε ς όρι ζόνται αντι στόιχα στα α ρθρα 1 και 3 τής από φασής-πλαι σιό 

2002/475/ΔΕΥ (L164/2002), ή  ήθική  αύτόύργι α, σύνεργει α, ή  από πειρα δια πραξής 

παρα βασής, ό πως πρόβλε πόνται στό α ρθρό 4 τής εν λό γω από φασής-πλαι σιό και 

 ε) νόμιμόπόι ήσή εσό δων από  παρα νόμες δραστήριό τήτες και χρήματόδό τήσή τής 

τρόμόκρατι ας, ό πως αύτε ς όρι ζόνται στό α ρθρό 4 τόύ ν. 3191/2008 (Α` 166) (α ρθρό 1 

τής Οδήγι ας 2005/60/ΕΚ, L 309). 

 1.2.1.2 Πιστόπόιήτικό , πόύ να ει ναι εν ισχύ  κατα  τό χρό νό ύπόβόλή ς τόύ, α λλως, στήν 

περι πτωσή πόύ δεν αναφε ρεται σε αύτό  χρό νός ισχύ ός, πόύ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις 

(3) μή νες πριν από  τήν ύπόβόλή  τόύ, ό τι δεν τελει  ύπό  πτω χεύσή ή  εκκαθα ρισή, παύ σή 

δραστήριότή των, αναγκαστική  διαχει ρισή ή  πτωχεύτικό  σύμβιβασμό  ή  ύπό  
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όπόιαδή πότε ανα λόγή κατα στασή καθω ς και ό τι δεν ε χει κινήθει  εναντι όν τόύ 

διαδικασι α κή ρύξής σε πτω χεύσή, αναγκαστική  διαχει ρισή, εκκαθα ρισή, πτωχεύτικό  

σύμβιβασμό  ή  όπόιαδή πότε α λλή παρό μόια διαδικασι α. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς πόύ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα, τα 

πιστόπόιήτικα  ό τι δεν τελόύ ν ύπό  πτω χεύσή, πτωχεύτικό  σύμβιβασμό  ή  ύπό  

αναγκαστική  διαχει ρισή ή  ό τι δεν ε χόύν ύπαχθει  σε διαδικασι α εξύγι ανσής, εκδι δόνται 

από  τό αρμό διό πρωτόδικει ό τής ε δρας τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α. Τό πιστόπόιήτικό  ό τι 

τό νόμικό  πρό σωπό δεν ε χει τεθει  ύπό  εκκαθα ρισή με δικαστική  από φασή εκδι δεται 

από  τό όικει ό Πρωτόδικει ό τής ε δρας τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α, τό δε πιστόπόιήτικό  ό τι 

δεν ε χει τεθει  ύπό  εκκαθα ρισή με από φασή των εται ρων εκδι δεται από  τό Γ.Ε.Μ.Η., 

σύ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, ως κα θε φόρα  ισχύ όύν. Τα φύσικα  πρό σωπα 

(ατόμικε ς επιχειρή σεις) δεν πρόσκόμι ζόύν πιστόπόιήτικό  περι  μή θε σεως σε 

εκκαθα ρισή.  

Η μή αναστόλή  των επιχειρήματικω ν δραστήριότή των τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α, για 

τόύς εγκατεστήμε νόύς στήν Ελλα δα όικόνόμικόύ ς φόρει ς απόδεικνύ εται με σω τής 

ήλεκτρόνική ς πλατφό ρμας τής Ανεξα ρτήτής Αρχή ς Δήμόσι ων Εσό δων. 

1.2.1.3 Υπεύ θύνή δή λωσή τής παρ. 4 τόύ α ρθρόύ 8 τόύ Ν.1599/1986 με θεω ρήσή 

γνή σιόύ ύπόγραφή ς α λλως ψήφιακή  ύπεύ θύνή δή λωσή από  τήν ιστόσελι δα 

www.gov.gr, στήν όπόι α, να δήλω νεται ό τι με χρι και τήν ήμε ρα εκδή λωσής 

ενδιαφε ρόντός για σύμμετόχή  στό διαγωνισμό : 

(α) δεν ε χει διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτωμα τό όπόι ό απόδεδειγμε νως 

διαπιστω θήκε με όπόιόδή πότε με σό ενδε χεται να διαθε τει ή αναθε τόύσα αρχή , ό πως, 

για παρα δειγμα, παραβι ασή ύπόχρεω σεων ό σόν αφόρα  τήν ασφα λεια των 

πλήρόφόριω ν ή  τόύ εφόδιασμόύ , στό πλαι σιό πρόήγόύ μενής σύ μβασής. 

(β) δεν ε χει εξακριβωθει , βα σει όπόιωνδή πότε απόδεικτικω ν στόιχει ων, ό τι δεν 

διαθε τει τήν αξιόπιστι α πόύ απαιτει ται για τόν απόκλεισμό  κινδύ νων κατα  τής 

ασφα λειας τόύ κρα τόύς. 

(γ) δεν ει ναι ε νόχός σόβαρω ν ψεύδω ν δήλω σεων κατα  τήν πρόμή θεια των 

πλήρόφόριω ν όι όπόι ες απαιτόύ νται κατ’ εφαρμόγή  τόύ ή  δεν ε χει παρα σχει τις 

πλήρόφόρι ες αύτε ς. 

(δ) δεν ε χει καταδικασθει  με δικαστική  από φασή με ισχύ  δεδικασμε νόύ, σύ μφωνα με 

τις νόμόθετικε ς διατα ξεις τής χω ρας, ό πόύ εκδό θήκε ή από φασή, με τήν όπόι α 

διαπιστω νεται αδι κήμα σχετικό  με τήν επαγγελματική  τόύ διαγωγή , ό πως για 

παρα δειγμα ή παρα βασή ύπα ρχόύσας νόμόθεσι ας σχετικα  με τήν εξαγωγή  αμύντικόύ  

εξόπλισμόύ  ή  εξόπλισμόύ  ασφα λειας ή  για κα πόιό από  τα αδική ματα τής ύπεξαι ρεσής, 

τής απα τής, τής εκβι ασής, τής πλαστόγραφι ας, τής ψεύδόρκι ας, τής δωρόδόκι ας και τής 

http://www.gov.gr/
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δό λιας χρεωκόπι ας. 

1.2.1.4 Εφό σόν πρό κειται για ήμεδαπό  όικόνόμικό  φόρε α, Πιστόπόιήτικό  Ασφα λειας 

Εγκαταστα σεως εκδόθε ν κατα  τόν ισχύ όντα Εθνικό  Κανόνισμό  Βιόμήχανική ς 

Ασφα λειας (Ε.Κ.Β.Α.), βαθμόύ  ασφαλει ας «NATO SECURITY SECRET». Στήν περι πτωσή 

αλλόδαπόύ  όικόνόμικόύ  φόρε α απαιτει ται ισό τιμό πιστόπόιήτικό  εκδόθε ν από  τόν 

αρμό διό κρατικό  φόρε α ασφαλει ας τής χω ρας τόύ και ύπό  τήν απαραι τήτή 

πρόύ πό θεσή ό τι ή ε δρα τόύ βρι σκεται σε ε να από  τα Κρα τή-Με λή τής Εύρωπαι κή ς 

Ένωσής ή  σε Κρα τός, τό όπόι ό ε χει σύνα ψει Σύμφωνι α Ασφαλει ας (Security Agreement) 

με τήν Ελλα δα. Τήν ύπόχρε ωσή τόύ πρόήγόύ μενόύ εδαφι όύ ύπε χει και κα θε με λός 

ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων καθω ς επι σής και ό/όι ύπεργόλα βόι, τόύς όπόι όύς ό 

ύπόψή φιός όικόνόμικό ς φόρε ας δήλω νει σε ύπεύ θύνή δή λωσή ό τι θα εκτελε σει/όύν 

τμή μα τής σύ μβασής, εφό σόν τόύ/ς ανατεθει . 

1.2.1.5 Πιστόπόιήτικό  τής αρμό διας αρχή ς ό τι ε χει εκπλήρω σει τις ύπόχρεω σεις τόύ 

ό σόν αφόρα  τήν πλήρωμή  των φό ρων. 

1.2.1.6 Πιστόπόιήτικό  τής αρμό διας αρχή ς ό τι ε χει εκπλήρω σει τις ύπόχρεω σεις τόύ 

ό σόν αφόρα  τήν καταβόλή  των εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής. 

1.2.1.7 Παραστατικό  εκπρόσω πήσής (πχ. ψήφιακή  εξόύσιόδό τήσή από  τόν 

πρόσφε ρόντα από  τήν ιστόσελι δα www.gov.gr), εφό σόν μετε χόύν στό διαγωνισμό  με 

εκπρό σωπό  τόύς. 

1.2.2. Οι αλλοδαποί: 

1.2.2.1. Από σπασμα πόινικόύ  μήτρω όύ ως παρα γραφός 1.2.1.1. 

1.2.2.2. Πιστόπόιήτικό , πόύ να ει ναι εν ισχύ  κατα  τό χρό νό ύπόβόλή ς τόύ, α λλως, στήν 

περι πτωσή πόύ δεν αναφε ρεται σε αύτό  χρό νός ισχύ ός, πόύ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις 

(3) μή νες πριν από  τήν ύπόβόλή  τόύ, ό πως στήν παρα γραφό 1.2.1.2  

1.2.2.3 Υπεύ θύνή δή λωσή τής παρ. 4 τόύ α ρθρόύ 8 τόύ Ν.1599/1986 με θεω ρήσή 

γνή σιόύ ύπόγραφή ς ή  ψήφιακή  ύπεύ θύνή δή λωσή ό πως στήν παρα γραφό 1.2.1.3. 

1.2.2.4. Πιστόπόιήτικό  ό πως στήν παρα γραφό 1.2.1.4  

1.2.2.5. Πιστόπόιήτικό  αρμό διας αρχή ς ό τι ε χει εκπλήρω σει τις ύπόχρεω σεις τόύ ό σόν 

αφόρα  τήν καταβόλή  των εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής, σύ μφωνα με τις 

νόμόθετικε ς διατα ξεις τής χω ρας ό πόύ ει ναι εγκατεστήμε νός ή  αύτε ς τόύ ελλήνικόύ  

δικαι όύ. 

1.2.2.6 Πιστόπόιήτικό  αρμό διας αρχή ς ό τι ε χει εκπλήρω σει τις ύπόχρεω σεις τόύ ό σόν 

αφόρα  τήν πλήρωμή  των φό ρων και τελω ν σύ μφωνα με τις νόμόθετικε ς διατα ξεις τής 

χω ρας στήν όπόι α ει ναι εγκατεστήμε νός ή  αύτε ς τόύ ελλήνικόύ  δικαι όύ. 

1.2.2.7. Παραστατικό  εκπρόσω πήσής (πχ. ψήφιακή  εξόύσιόδό τήσή από  τόν 
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πρόσφε ρόντα από  τήν ιστόσελι δα www.gov.gr), εφό σόν μετε χόύν στό διαγωνισμό  με 

εκπρό σωπό  τόύς. 

Σε περι πτωσή πόύ τό όικει ό κρα τός δεν εκδι δει κα πόιό ε γγραφό ή  πιστόπόιήτικό  από  

αύτα  πόύ ζήτόύ νται στις περιπτω σεις των παραγρα φων ανωτε ρω, ή  πόύ αύτό  δεν 

καλύ πτει ό λες τις ανωτε ρω περιπτω σεις, αύτό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκή 

βεβαι ωσή τόύ ενδιαφερό μενόύ ή , στα κρα τή με λή ό πόύ δεν πρόβλε πεται ή ε νόρκή 

βεβαι ωσή, από  ύπεύ θύνή δή λωσή ενω πιόν αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς, 

σύμβόλαιόγρα φόύ ή  αρμό διόύ επαγγελματικόύ  όργανισμόύ  τόύ κρα τόύς καταγωγή ς ή  

πρόε λεύσής, από  τήν όπόι α πρόκύ πτει ό τι δεν εκδι δεται τε τόιό πιστόπόιήτικό . 

 

Επισήμαι νεται ό τι ό λα τα αλλόδαπα  ε γγραφα πρε πει να ει ναι επισή μως μεταφρασμε να 

στήν ελλήνική  γλω σσα, ενω  επιπρό σθετα τα δήμό σια ε γγραφα τής αλλόδαπή ς 

απαιτει ται να ει ναι νόμι μως θεωρήμε να για τή γνήσιό τήτα  τόύς (με επισήμει ωσή τής 

Σύ μβασής τής Χα γής ή  με θεω ρήσή αλλόδαπω ν πρόξενικω ν Αρχω ν στήν Ελλα δα βα σει 

τής Σύνθή κής τόύ Λόνδι νόύ ή  α νεύ θεωρή σεως εφό σόν ύφι σταται σε ισχύ  σχετική  

διμερή ς σύμφωνι α μεταξύ  τής Ελλα δας και τόύ κρα τόύς ε κδόσής τόύ εγγρα φόύ). 

 

1.2.3. Τα νόμικα  πρό σωπα, ήμεδαπα  ή  αλλόδαπα : 

1.2.3.1. Όλα τα παραπα νω, κατα  περι πτωσή, δικαιόλόγήτικα  των παραγρα φων 1.2.1 

και 1.2.2 αντιστόι χως. Διεύκρινι ζεται ό τι: 

(α) όι απαιτόύ μενες κατα  τα ανωτε ρω ύπεύ θύνες δήλω σεις αφόρόύ ν τόύς διαχειριστε ς, 

στις περιπτω σεις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε. και τόν νό μιμό εκπρό σωπό, στις περιπτω σεις 

ΑΕ και νόμικω ν πρόσω πων λόιπω ν νόμικω ν μόρφω ν, 

(β) όι απαιτόύ μενες κατα  τα ανωτε ρω ύπεύ θύνες δήλω σεις ύπόγρα φόνται αντιστόι χως 

απ’ αύτόύ ς, 

(γ) ειδικό τερα, τα νόμικα  πρό σωπα πρε πει να πρόσκόμι ζόύν (i) για τόύς διαχειριστε ς, 

στις περιπτω σεις των εταιρειω ν περιόρισμε νής εύθύ νής (ΕΠΕ), των πρόσωπικω ν 

εταιρειω ν (ΟΕ και ΕΕ) και των ιδιωτικω ν κεφαλαιόύχικω ν εταιρειω ν (Ι.Κ.Ε.), (ii) για 

τόν πρό εδρό, τόν διεύθύ νόντα σύ μβόύλό και ό λα τα με λή τόύ Δ.Σ. για τις ανω νύμες 

εταιρει ες (ΑΕ), καθω ς και (iii) για ό λόύς τόύς νόμι μόύς εκπρόσω πόύς στις ύπό λόιπες 

περιπτω σεις, από σπασμα πόινικόύ  μήτρω όύ ή  α λλό ισόδύ ναμό ε γγραφό αρμό διας 

διόικήτική ς ή  δικαστική ς αρχή ς τής χω ρας εγκατα στασής, από  τό όπόι ό να πρόκύ πτει 

ό τι τα ανωτε ρω πρό σωπα δεν ε χόύν καταδικαστει  με αμετα κλήτή καταδικαστική  

από φασή, για κα πόιό από  τα αδική ματα τής παραγρα φόύ 1 τόύ Άρθρόύ 57 τόύ 

ν.3978/11 . 
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2. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών – εξωχώριες εταιρείες: 

2.1 Τα δικαιόλόγήτικα  όνόμαστικόπόι ήσής των μετόχω ν ύπόβα λλόνται εφό σόν ό 

όικόνόμικό ς φόρε ας ει ναι ανω νύμή εταιρει α. Εξαιρόύ νται τής ύπόχρε ωσής αύτή ς όι 

εταιρει ες πόύ ει ναι εισήγμε νες στό Χρήματιστή ριό τής χω ρας εγκατα στασή ς τόύς και 

ύπόβα λλόύν περι  τόύ τόύ ύπεύ θύνή δή λωσή τόύ νό μιμόύ εκπρόσω πόύ τόύς. 

Ειδικό τερα ό ύπόψή φιός ύπόβα λλει πιστόπόιήτικό  αρμό διας αρχή ς τόύ κρα τόύς τής 

ε δρας, από  τό όπόι ό να πρόκύ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς, τό όπόι ό να ε χει 

εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν ύπόβόλή  τόύ, καθω ς και 

αναλύτική  κατα στασή με τα στόιχει α των μετό χων τής εταιρει ας και τόν αριθμό  των 

μετόχω ν κα θε μετό χόύ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αύτα  ει ναι καταχωρήμε να στό 

βιβλι ό μετό χων τής εταιρει ας, τό πόλύ  τρια ντα εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν ήμε ρα 

ύπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς. 

Εα ν ό ύπόψή φιός ει ναι αλλόδαπή  ανω νύμή εταιρει α, και εφό σόν ε χει, κατα  τό δι καιό 

τής ε δρας τής, όνόμαστικε ς μετόχε ς πρόσκόμι ζει πιστόπόιήτικό  αρμό διας αρχή ς τόύ 

κρα τόύς τής ε δρας, από  τό όπόι ό να πρόκύ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς, 

αναλύτική  κατα στασή μετό χων, με αριθμό  των μετόχω ν τόύ κα θε μετό χόύ, ό πως τα 

στόιχει α αύτα  ει ναι καταχωρήμε να στό βιβλι ό μετό χων τής εταιρει ας με ήμερόμήνι α τό 

πόλύ  τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν τήν ύπόβόλή  τής πρόσφόρα ς ή  κα θε α λλό 

στόιχει ό από  τό όπόι ό να πρόκύ πτει ή όνόμαστικόπόι ήσή με χρι φύσικόύ  πρόσω πόύ 

των μετόχω ν, πόύ ε χει σύντελεστει  τις τελεύται ες τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν 

τήν ύπόβόλή  τής πρόσφόρα ς. 

Σε διαφόρετική  περι πτωσή, δήλαδή  εφό σόν κατα  τό δι καιό τής χω ρας στήν όπόι α ε χει 

τήν ε δρα τής δεν ε χει όνόμαστικε ς μετόχε ς, ύπόβα λλει βεβαι ωσή περι  μή ύπόχρε ωσής 

όνόμαστικόπόι ήσής των μετόχω ν από  αρμό δια αρχή , εφό σόν ύπα ρχει σχετική  

πρό βλεψή, διαφόρετικα  πρόσκόμι ζει ύπεύ θύνή δή λωσή τόύ διαγωνιζό μενόύ, ε γκύρή 

και ενήμερωμε νή κατα στασή μετό χων πόύ κατε χόύν τόύλα χιστόν 1% των μετόχω ν και 

αν δεν τήρει ται τε τόια κατα στασή, σχετική  κατα στασή μετό χων (με 1%), σύ μφωνα με 

τήν τελεύται α Γενική  Σύνε λεύσή, αν όι με τόχόι αύτόι  ει ναι γνωστόι  στήν εταιρει α. Αν 

δεν πρόσκόμισθει  κατα στασή κατα  τα ανωτε ρω, ή εταιρει α αιτιόλόγει  τόύς λό γόύς πόύ 

όι με τόχόι αύτόι  δεν τής ει ναι γνωστόι . 

Η αναθε τόύσα αρχή  δεν ύπεισε ρχεται στήν κρι σή τής ως α νω αιτιόλόγι ας. Δύ ναται, 

ωστό σό, να απόδει ξει τή δύνατό τήτα ύπόβόλή ς τής κατα στασής μετό χων, και μό νό 

στήν περι πτωσή αύτή  ή εταιρει α απόκλει εται από  τήν παρόύ σα διαδικασι α. 

Περαιτε ρω, πριν τήν ύπόγραφή  τής σύ μβασής ύπόβα λλεται ή ύπεύ θύνή δή λωσή τής 

κόινή ς από φασής των Υπόύργω ν Ανα πτύξής και Επικρατει ας 20977/23-8-2007 (Β’ 

1673) «Δικαιόλόγήτικα  για τήν τή ρήσή των μήτρω ων τόύ Ν.3310/2005 ό πως 
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τρόπόπόιή θήκε με τό Ν.3414/2005» 

 

2.2. Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ σύμμετε χόύν στό παρό ν Α΄ στα διό ύπόβα λόύν ύπεύ θύνή 

δή λωσή τής παρ. 4 τόύ α ρθρόύ 8 τόύ Ν.1599/1986 με θεω ρήσή γνή σιόύ ύπόγραφή ς ή  

ψήφιακή  ύπεύ θύνή δή λωσή από  τό www.gov.gr ό τι δεν απότελόύ ν όύ τε χρήσιμόπόιόύ ν 

εξωχω ριες εταιρι ες ή  α λλόύς παρό μόιόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς, ανεξα ρτήτα από  τή 

νόμική  τόύς μόρφή  ή  τήν κτή σή νόμική ς πρόσωπικό τήτας, ως ύπεργόλα βόύς, 

πρόμήθεύτε ς πρόι ό ντων ή  παρό χόύς ύπήρεσιω ν πόύ σχετι ζόνται με τό αντικει μενό τής 

σύμφωνι ας – πλαι σιό. Για τόύς σκόπόύ ς τόύ παρό ντός ως εξωχω ριες εταιρι ες νόόύ νται 

τα νόμικα  πρό σωπα ή  όι νόμικε ς όντό τήτες πόύ ε χόύν τήν καταστατική  ή  τήν 

πραγματική  τόύς ε δρα ή  ει ναι εγκατεστήμε να σε κρα τός μή σύνεργα σιμό ή  με 

πρόνόμιακό  φόρόλόγικό  καθεστω ς κατα  τό α ρθρό 65 τόύ ν. 4172/2013 (Νε ός ΚΦΕ, Α΄ 

167), και των κατ` εξόύσιόδό τήσή αύτόύ  ύπόύργικω ν απόφα σεων α) Αριθμ. 1353 (ΦΕΚ 

Β 3558/23.9.2019) «Καθόρισμό ς των μή σύνεργα σιμων κρατω ν για τό φόρόλόγικό  ε τός 

2019 δύνα μει τής εξόύσιόδότική ς δια ταξής τής παρ. 4 και των κριτήρι ων τής παρ. 3 σε 

σύνδύασμό  με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 τόύ α ρθρόύ 65 τόύ ν. 4172/2013» και β) Αριθμ. 

Α.1107 (ΦΕΚ Β 1125/4.4.2019) «Καθόρισμό ς των κρατω ν πόύ ε χόύν πρόνόμιακό  

φόρόλόγικό  καθεστω ς με βα σή τις διατα ξεις των παραγρα φων 6 και 7 τόύ α ρθρόύ 65 

τόύ ν. 4172/2013 για τό φόρόλόγικό  ε τός 2018». 

 

3. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι ήμεδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ σύμμετε χόύν στή διαδικασι α σύ ναψής τής 

παρόύ σας σύμφωνι ας – πλαι σιό  απαιτει ται να πρόσκόμι σόύν Πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς 

στό Βιότεχνικό  ή  Εμπόρικό  ή  Βιόμήχανικό  Επιμελήτή ριό ή  στό Μήτρω ό 

Κατασκεύαστω ν Αμύντικόύ  Υλικόύ , με χρι τήν αντικατα στασή τόύ από  τό Ενιαι ό 

Μήτρω ό Επιχειρή σεων Αμύντικόύ  Τόμε α. 

Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς ό ταν απαιτει ται, σύ μφωνα με τή νόμόθεσι α τόύ 

κρα τόύς καταγωγή ς ή  εγκατα στασής τόύς να ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επαγγελματικό  ή  

εμπόρικό  μήτρω ό για να ασκή σόύν τήν επαγγελματική  τόύς δραστήριό τήτα, όφει λόύν 

να απόδει ξόύν τήν εγγραφή  τόύς στό εν λό γω μήτρω ό με πιστόπόιήτικό  ή  ισόδύ ναμό 

ε γγραφό, ό πως όρι ζεται στό παρα ρτήμα VII Με ρός Γ΄ για τις σύμβα σεις ύπήρεσιω ν τόύ 

ν.3978/11 και σύ μφωνα με τόύς πρόβλεπό μενόύς ό ρόύς στό κρα τός - με λός 

εγκατα στασή ς τόύς. Οι κατα λόγόι πόύ αναφε ρόνται στό παρα ρτήμα VII ει ναι 

ενδεικτικόι .  
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4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

 Λό γω τής σήμασι ας των παρεχό μενων ύπήρεσιω ν, τής επαφή ς με διαβαθμισμε νες 

πλήρόφόρι ες καθω ς επι σής και λό γω τόύ απαιτόύ μενόύ ύψήλόύ  επιπε δόύ ασφαλει ας 

των δεδόμε νων δεδόμε νής τής φύ σής τής βιόμήχανική ς απασχό λήσής, όι όικόνόμικόι  

φόρει ς ύπόβα λόύν τα παρακα τω πιστόπόιήτικα  ή  ισόδύ ναμα: 

1) Πρό τύπό πόιό τήτας ISO 9001:2015, ή  ισόδύ ναμό, τό όπόι ό να ε χει εκδόθει  από  

διαπιστεύμε νό φόρε α πιστόπόι ήσής 

2) Πρό τύπό περιβαλλόντική ς διαχει ρισής ISO 14001:2015, ή  ισόδύ ναμό, τό όπόι ό 

να ε χει εκδόθει  από  διαπιστεύμε νό φόρε α πιστόπόι ήσής 

3) Πρό τύπό για σύστή ματα διαχει ρισής για τήν ύγει α και ασφα λεια στήν εργασι α 

ISO 45001:2018 ή  ισόδύ ναμό, τό όπόι ό να ε χει εκδόθει  από  διαπιστεύμε νό 

φόρε α πιστόπόι ήσής 

4) Πρό τύπό ασφα λειας πλήρόφόριω ν ISO 27001:2013 ή  ισόδύ ναμό, τό όπόι ό να 

ε χει εκδόθει  από  διαπιστεύμε νό φόρε α πιστόπόι ήσής 

5) Πιστόπόιήτικό  πόιό τήτας Επιχειρήσιακή ς Σύνε χειας (Business Continuity 

Management Systems) ISO 22301:2012 ή  ισόδύ ναμό, τό όπόι ό να ε χει εκδόθει  

από  διαπιστεύμε νό φόρε α πιστόπόι ήσής 

 

5. Οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια  

Για τήν από δειξή τής όικόνόμική ς και χρήματόπιστωτική ς επα ρκειας όι όικόνόμικόι  

φόρει ς πρόσκόμι ζόύν όικόνόμικε ς καταστα σεις ή  απόσπα σματα όικόνόμικω ν 

καταστα σεων των τριω ν πρόήγόύ μενων τόύ ε τόύς τόύ διαγωνισμόύ  όικόνόμικω ν 

χρή σεων (2017, 2018, 2019) στήν περι πτωσή πόύ ή δήμόσι εύσή των όικόνόμικω ν 

καταστα σεων απαιτει ται από  τή νόμόθεσι α τής χω ρας ό πόύ ει ναι εγκατεστήμε νός ό 

όικόνόμικό ς φόρε ας. Εα ν ή επιχει ρήσή λειτόύργει  για χρό νό μικρό τερό τής τριετι ας θα 

ύπόβα λει όικόνόμικε ς καταστα σεις για ό σό χρό νό λειτόύργει . 

Στήν περι πτωσή πόύ δεν ύφι σταται ύπόχρε ωσή δήμόσι εύσής όικόνόμικω ν 

καταστα σεων, ύπόβα λλεται ψήφιακή  ύπεύ θύνή δή λωσή από  τήν ιστόσελι δα 

www.gov.gr μαζι  με φόρόλόγικε ς δήλω σεις ή  εκκαθαριστικα  εφόρι ας περι  τόύ ετή σιόύ 

ύ ψόύς τόύ κύ κλόύ εργασιω ν τόύ διαγωνιζόμε νόύ και τόύ με σόύ ό ρόύ αύτω ν για τό ως 

α νω δια στήμα ή  για ό σό δια στήμα δραστήριόπόιει ται ό φόρε ας, αν ει ναι μικρό τερό τής 

τριετι ας. Στήν ύπεύ θύνή δή λωσή όφει λει να αναφε ρεται ρήτα  ό λό γός για τόν όπόι ό δεν 

ύφι σταται ύπόχρε ωσή δήμόσι εύσής όικόνόμικω ν καταστα σεων. Από  τα ανωτε ρω 

δικαιόλόγήτικα  πρε πει να πρόκύ πτει ή πλή ρωσή τής ελα χιστής απαι τήσής 

Εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας, για βα σιμό λό γό, δεν ει ναι σε θε σή να πρόσκόμι σει τα 

ανωτε ρω δικαιόλόγήτικα , μπόρει  να απόδεικνύ ει τήν όικόνόμική  και 

http://www.gov.gr/
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χρήματόπιστωτική  τόύ επα ρκεια με όπόιόδή πότε α λλό κατα λλήλό ε γγραφό. 

 

Διεύκρινι ζεται ό τι ε νας όικόνόμικό ς φόρε ας μπόρει  να επικαλεστει  τις ικανό τήτες 

α λλων φόρε ων, ανεξαρτή τως τής νόμική ς φύ σής των ύφιστα μενων σχε σεων μεταξύ  

αύτόύ  και των εν λό γω φόρε ων. Στήν περι πτωσή αύτή , πρε πει να απόδεικνύ ει για τήν 

εκτε λεσή τής σύμφωνι ας – πλαι σιό, ό τι θα ε χει στή δια θεσή  τόύ τα απαραι τήτα με σα, 

πρόσκόμι ζόντας ύπεύ θύνή δή λωσή, με θεω ρήσή τόύ γνήσι όύ ύπόγραφή ς, α λλως 

ψήφιακή  ύπεύ θύνή δή λωσή από  τήν ιστόσελι δα www.gov.gr δε σμεύσής των εν λό γω 

φόρε ων. Στήν περι πτωσή αύτή  όι εν λό γω όικόνόμικόι  φόρει ς και αύτόι  στόύς όπόι όύς 

στήρι ζόνται ει ναι από  κόινόύ  ύπεύ θύνόι για τήν εκτε λεσή τής σύμφωνι ας – πλαι σιό. 

 

6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Για τήν από δειξή τής τεχνική ς ικανό τήτα ς τόύς, όι όικόνόμικόι  φόρει ς πρόσκόμι ζόύν: 

1) α. Σύνόπτική  παρόύσι ασή των δύ ό  ε ργων με αντικει μενό τή δια θεσή εξειδικεύμε νων 

βιόμήχανικω ν εργατω ν  πόύ επικαλει ται και ε χει όλόκλήρω σει πρόσήκό ντως ό 

όικόνόμικό ς φόρε ας  εντό ς των τελεύται ων τριω ν ετω ν πριν από  τήν ήμερόμήνι α  

διενε ργειας τόύ διαγωνισμόύ  με αναλύτική  αναφόρα  για τό κα θε ε να στόν κύ ριό τόύ 

ε ργόύ, στό αντικει μενό και στήν ακριβή  ήμερόμήνι α ε ναρξής και όλόκλή ρωσής αύτόύ   

καθω ς και  

β. αν ό απόδε κτής των ύπήρεσιω ν ει ναι δήμό σια αρχή , πιστόπόιήτικα  τα όπόι α ε χόύν 

εκδόθει  ή  θεωρήθει  από  τήν αρμό δια αρχή  (βεβαι ωσή/πρωτό κόλλό παραλαβή ς). Αν ό 

απόδε κτής ει ναι ιδιωτικό ς φόρε ας, τα αντι στόιχα παραστατικα  ή , εφό σόν δεν 

πρόβλε πεται ή ε κδόσή παραστατικω ν ή  δεν ύπα ρχόύν παραστατικα , ύπεύ θύνή δή λωσή 

τόύ ν.1599/86 με βεβαι ωσή γνήσι όύ ύπόγραφή ς α λλως ψήφιακή  ύπεύ θύνή δή λωσή  

από  τό www.gov.gr τόύ απόδε κτή   και εα ν τόύ τό δεν ει ναι δύνατό , τόύ πρόσφε ρόντός 

σύνόδεύό μενή από  τιμόλό για ή  α λλα παραστατικα , πόύ απόδεικνύ όύν τό τεθε ν 

κριτή ριό. 

 

2. α. Σύνόπτική  παρόύσι ασή ό λων των ε ργων με αντικει μενό τή δια θεσή εξειδικεύμε νων 

βιόμήχανικω ν εργατω ν,  πόύ επικαλει ται και ε χει όλόκλήρω σει πρόσήκό ντως ό 

όικόνόμικό ς φόρε ας  εντό ς των τελεύται ων τριω ν ετω ν πριν από  τήν ήμερόμήνι α  

διενε ργειας τόύ διαγωνισμόύ , τα όπόι α θα ε χόύν αθροιστική αξία παρασχεθεισω ν 

ύπήρεσιω ν τόύλα χιστόν ι σή με τό 20% τόύ πρόύ πόλόγισμόύ  τής παρόύ σας σύμφωνι ας 

– πλαι σιό, με αναλύτική  αναφόρα  για το κάθε ένα εξ αυτών στόν κύ ριό τόύ ε ργόύ, στό 

αντικει μενό, στην αξία των παρασχεθεισών υπηρεσιών και στήν ακριβή  ήμερόμήνι α 

ε ναρξής και όλόκλή ρωσής καθενό ς 

http://www.gov.gr/
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β. αν ό απόδε κτής των ύπήρεσιω ν ει ναι δήμό σια αρχή , πιστόπόιήτικα  τα όπόι α ε χόύν 

εκδόθει  ή  θεωρήθει  από  τήν αρμό δια αρχή  (βεβαι ωσή/πρωτό κόλλό παραλαβή ς). Αν ό 

απόδε κτής ει ναι ιδιωτικό ς φόρε ας, τα αντι στόιχα παραστατικα  ή , εφό σόν δεν 

πρόβλε πεται ή ε κδόσή αντι στόιχων παραστατικω ν ή  δεν ύπα ρχόύν παραστατικα , 

ύπεύ θύνή δή λωσή τόύ ν.1599/86 με βεβαι ωσή γνήσι όύ ύπόγραφή ς α λλως ψήφιακή  

ύπεύ θύνή δή λωσή  από  τό www.gov.gr τόύ απόδε κτή   και εα ν τόύ τό δεν ει ναι δύνατό , 

τόύ πρόσφε ρόντός σύνόδεύό μενή από  τιμόλό για ή  α λλα παραστατικα , πόύ 

απόδεικνύ όύν τό τεθε ν κριτή ριό. 

Διεύκρινι ζεται ό τι ε νας όικόνόμικό ς φόρε ας μπόρει  να επικαλεστει  τις ικανό τήτες 

α λλων φόρε ων, ανεξαρτή τως τής νόμική ς φύ σής των ύφιστα μενων σχε σεων μεταξύ  

αύτόύ  και των εν λό γω φόρε ων. Στήν περι πτωσή αύτή , πρε πει να απόδεικνύ ει για τήν 

εκτε λεσή τής σύμφωνι ας – πλαι σιό, ό τι θα ε χει στή δια θεσή  τόύ τα απαραι τήτα με σα, 

Πρόσκόμι ζόντας κατα  περι πτωσή τα ανωτε ρω απόδεικτικα  καθω ς και ύπεύ θύνή 

δή λωσή, με θεω ρήσή τόύ γνήσι όύ ύπόγραφή ς α λλως ψήφιακή  ύπεύ θύνή δή λωσή από  

τήν ιστόσελι δα www.gov.gr, δε σμεύσής των εν λό γω φόρε ων. Σήμειω νεται, ό τι στήν 

περι πτωσή αύτή ν ό δανει ζων φόρε ας όφει λει να παρα σχει τις ύπήρεσι ες για τις όπόι ες 

πρόβαι νει σε δανεισμό .  

Άρθρο 19. Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής (Α΄ Φάση 

Διαγωνισμού) 

 

19.1 Οι πρόσφόρε ς δικαιόλόγήτικω ν πόιότική ς επιλόγή ς ύπόβα λλόνται από  τόύς 

ενδιαφερό µενόύς, στήν Ελλήνική  γλω σσα µε σα σε σφραγισµε νό φα κελό σε δύό (02) 

αντι γραφα, στόν όπόι ό θα αναγρα φόνται εύκρινω ς: 

α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» με κεφαλαι α 

γρα μματα. 

β. Ο πλή ρής τι τλός τής Υπήρεσι ας πόύ διενεργει  τό διαγωνισμό .  

γ. Ο αριθμό ς τής διακή ρύξής. 

δ. Η ήμερόμήνι α διενε ργειας τόύ διαγωνισμόύ . 

ε. Τα στόιχει α τόύ απόστόλε α. 

στ. Η ε νδειξή "ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ". 

19.2 Δικαιόλόγήτικα  πόιότική ς επιλόγή ς σε α λλή γλω σσα, κατατι θενται με επι σήμή 

μετα φρασή στήν ελλήνική  γλω σσα. 

19.3 Η Αι τήσή σύμμετόχή ς ύπόγρα φεται από  τόν πρόσφε ρόντα ή  τόν τύχό ν όρισθε ντα 

νό μιμό εκπρό σωπό τόύ. Για τόν όρισμό  νόμι μόύ εκπρόσω πόύ αρκει  ψήφιακή  

http://www.gov.gr/
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εξόύσιόδό τήσή από  τόν πρόσφε ρόντα από  τήν ιστόσελι δα www.gov.gr 

19.4 Σε περι πτωσή ε νωσής (ή  κόινόπραξι ας) όικόνόμικω ν φόρε ων, ή αι τήσή 

ύπόγρα φεται από  κα θε με λός τής ή  από  τόν τύχό ν όρισθε ντα νό μιμό εκπρό σωπό  τόύς. 

Για τόν όρισμό  νόμι μόύ εκπρόσω πόύ αρκει  ψήφιακή  εξόύσιόδό τήσή από  κα θε με λός 

τής ε νωσής από  τήν ιστόσελι δα www.gov.gr.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εα ν λό γω αδύναμι ας για όπόιόνδή πότε λό γό ή  ανωτε ρας βι ας, με λός τής 

κόινόπραξι ας αδύνατει  να εκπλήρω σει τις ύπόχρεω σεις τής κόινόπραξι ας κατα  τόν 

χρό νό αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν, τα ύπό λόιπα με λή σύνεχι ζόύν να ε χόύν τήν εύθύ νή 

όλό κλήρής τής κόινή ς πρόσφόρα ς με τήν ι δια τιμή . Αν ή παραπα νω ανικανό τήτα 

πρόκύ ψει κατα  τόν χρό νό εκτε λεσής τής σύ μβασής, τα ύπό λόιπα με λή τής κόινόπραξι ας 

σύνεχι ζόύν να ε χόύν τήν εύθύ νή τής όλόκλή ρωσής με τήν ι δια τιμή  και τόύς ι διόύς 

ό ρόύς. Και στις δύ ό περιπτω σεις, τα λόιπα  με λή τής κόινόπραξι ας μπόρόύ ν να 

πρότει νόύν αντικατα στασή τόύ με λόύς, ή όπόι α πρε πει ό μως να εγκριθει  με από φασή 

τής αναθε τόύσας αρχή ς. 

19.5 Με σα στό σφραγισμε νό φα κελό και με τήν διαδικασι α πόύ περιγρα φήκε στήν 

πρόήγόύ μενή παρα γραφό τoπoθετoύ vται τα Δικαιόλόγήτικα  Πόιότική ς Επιλόγή ς, τα 

όπόι α περιγρα φόνται στό α ρθρό 14 τής παρόύ σας. 

19.6 Φα κελός ό όπόι ός δεν θα περιε χει τα ανωτε ρω στόιχει α, απόρρι πτεται ως 

απαρα δεκτός. 

19.7 Τα στόιχει α τόύ φακε λόύ Δικαιόλόγήτικω ν Πόιότική ς Επιλόγή ς δεν πρε πει να 

ε χόύν ξε σματα, σβήσι ματα, πρόσθή κες, διόρθω σεις ή  α λλόύ ει δόύς αλλόιω σεις. Εα ν 

ύπα ρχει στα στόιχει α τόύ φακε λόύ όπόιαδή πότε διό ρθωσή ή  πρόσθή κή, αύτή  πρε πει να 

ει ναι καθαρόγραμμε νή και μovoγραμμε vή από  τov πρόσφε ρόντα, τό δε αρμό διό ό ργανό 

απόσφρα γισής των φακε λων κατα  τόν ε λεγχό, μόνόγρα φει και σφραγι ζει τήν τύχό ν 

διό ρθωσή ή  πρόσθή κή. Τα στόιχει α τόύ φακε λόύ πρόσφόρω ν απόρρι πτόνται ό ταν 

ύπα ρχόύν σ’ αύτα  διόρθω σεις όι όπόι ες τα καθιστόύ ν ασαφή , κατα  τήν κρι σή τής 

Επιτρόπή ς Διενε ργειας τόύ διαγωνισμόύ . 

19.8 Σε περι πτωσή σύνύπόβόλή ς με τό φα κελό Δικαιόλόγήτικω ν Πόιότική ς Επιλόγή ς 

(Α΄ Φα σή Διαγωνισμόύ ), στόιχει ων και πλήρόφόριω ν εμπιστεύτικόύ  χαρακτή ρα, ή 

γνωστόπόι ήσή των όπόι ων στόύς α λλόύς διαγωνιζό μενόύς θα ε θιγε τα ε ννόμα 

σύμφε ρόντα  τόύ, ό πρόσφε ρων όφει λει να σήμειω νει επ’ αύτω ν τήν ε νδειξή 

«πλήρόφόρι ες εμπιστεύτικόύ  χαρακτή ρα» καθω ς και πλή ρή αιτιόλό γήσή τόύ 

εμπιστεύτικόύ  χαρακτή ρα με επι κλήσή σχετικω ν νόμικω ν διατα ξεων ή  διόικήτικω ν 

πρα ξεων πόύ επιβα λόύν τήν εμπιστεύτικό τήτα τής σύγκεκριμε νής πλήρόφόρι ας. Η 

αναθε τόύσα αρχή  δεν απόκαλύ πτει πλήρόφόρι ες πόύ τόύ ε χόύν διαβιβα σει όι 

πρόσφε ρόντες και τις όπόι ες ε χόύν χαρακτήρι σει βα σιμα ως εμπιστεύτικε ς. Οι 

http://www.gov.gr/
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πλήρόφόρι ες αύτε ς αφόρόύ ν, ιδι ως, τα τεχνικα  ή  εμπόρικα  από ρρήτα και τις 

εμπιστεύτικε ς πτύχε ς των στόιχει ων των φα κελων πρόσφόρω ν. 

19.9 Διεύκρινι σεις μετα  τήν κατα θεσή τόύ φα κελόύ Δικαιόλόγήτικω ν Πόιότική ς 

Επιλόγή ς, δι νόνται μό νόν ό ταν ζήτόύ νται από  τό αρμό διό σύλλόγικό  ό ργανό (επιτρόπή  

διενε ργειας), ύπό  τόν ό ρό ό τι τήρει ται ή αρχή  τής ι σής μεταχει ρισής των 

διαγωνιζόμε νων και ό τι όι διεύκρινι σεις πόύ παρε χόνται δεν μεταβα λόύν όύσιωδω ς τό 

περιεχό μενό των στόιχει ων τόύ φα κελόύ Δικαιόλόγήτικω ν Πόιότική ς Επιλόγή ς. Από  τις 

διεύκρινι σεις πόύ δι νόνται σύ μφωνα με τα παραπα νω, λαμβα νόνται ύπό ψή μό νό 

εκει νες πόύ αναφε ρόνται στα σήμει α πόύ ζήτή θήκαν. 

19.10 Φα κελός Δικαιόλόγήτικω ν Πόιότική ς Επιλόγή ς πόύ ύπόβα λλεται ύπό  αι ρεσή ή  

πόύ δεν ει ναι σύ μφωνός με τόύς ό ρόύς τής διακή ρύξής απόρρι πτεται ως απαρα δεκτός. 

19.11 Οι διατα ξεις τής παρ. 6 τόύ α ρθρόύ 3 τόύ ν.2690/1999 (Α' 99) περι  

αύτεπα γγελτής αναζή τήσής δικαιόλόγήτικω ν δεν ε χόύν εφαρμόγή  στις διαδικασι ες 

σύ ναψής σύμβα σεων τόύ ν.3978/11. 

19.12 Τα δικαιόλόγήτικα  πόιότική ς επιλόγή ς πρε πει να ει ναι πρωτό τύπα ή  εύκρινή  

φωτόαντι γραφα. Επισήμαι νεται ό τι ό λα τα αλλόδαπα  ε γγραφα πρε πει να ει ναι 

επισή μως μεταφρασμε να στήν ελλήνική  γλω σσα, ενω  επιπρό σθετα τα δήμό σια 

ε γγραφα τής αλλόδαπή ς απαιτει ται να ει ναι νόμι μως θεωρήμε να για τή γνήσιό τήτα  

τόύς (με επισήμει ωσή τής Σύ μβασής τής Χα γής ή  με θεω ρήσή αλλόδαπω ν πρόξενικω ν 

Αρχω ν στήν Ελλα δα βα σει τής Σύνθή κής τόύ Λόνδι νόύ ή  α νεύ θεωρή σεως εφό σόν 

ύφι σταται σε ισχύ  σχετική  διμερή ς σύμφωνι α μεταξύ  τής Ελλα δας και τόύ κρα τόύς 

ε κδόσής τόύ εγγρα φόύ). Επιτρε πεται αντι στόιχα ή κατα θεσή όιόύδή πότε δήμό σιόύ 

εγγρα φόύ και δικαιόλόγήτικόύ  πόύ αφόρα  αλλόδαπή  Επιχει ρήσή με τή μόρφή  

επικύρωμε νής φωτότύπι ας πρόερχό μενής ει τε από  τό νό μιμό επικύρωμε νό ε γγραφό 

από  τό αρμό διό Πρόξενει ό τής χω ρας τόύ πρόσφε ρόντός, ει τε από  τό πρωτό τύπό 

ε γγραφό με τήν σφραγι δα ‘’Apostile” σύ μφωνα με τήν σύνθή κή τής Χα γής τής 05-10-61. 

Η επικύ ρωσή αύτή  πρε πει να ε χει γι νει από  δικήγό ρό κατα  τήν ε ννόια τόύ Κω δικα περι  

Δικήγό ρων. 

Άρθρο 20. Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 

Ποιοτικής Επιλογής (Α΄ Φάση Διαγωνισμού) 

 

20.1 Η Επιτρόπή  διενε ργειας τόύ διαγωνισμόύ  πρόβαι νει στήν ε ναρξή τής 

απόσφρα γισής τόύ φακε λόύ των δικαιόλόγήτικω ν πόιότική ς επιλόγή ς (Α΄ Φα σή 

Διαγωνισμόύ ) μι α ω ρα μετα  τήν εκπνόή  τής πρόθεσμι ας κατα θεσής των αιτή σεων 
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σύμμετόχή ς, πόύ όρι ζεται στήν παρόύ σα.  

20.2 Η απόσφρα γισή των δικαιόλόγήτικω ν πόιότική ς επιλόγή ς γι νεται δήμό σια, 

παρόύσι α των ύπόψήφι ων ή  των νόμι μως εξόύσιόδότήμε νων με ψήφιακή  

εξόύσιόδό τήσή από  τήν ιστόσελι δα www.gov.gr εκπρόσω πων τόύς. Όσόι δικαιόύ νται 

να παρεύρι σκόνται λαμβα νόύν γνω σή των σύμμετεχό ντων στό διαγωνισμό  και των 

στόιχει ων πόύ ύπόβλή θήκαν από  αύτόύ ς. 

20.3 Η Επιτρόπή  απόσφραγι ζει τόν φα κελό των δικαιόλόγήτικω ν πόιότική ς επιλόγή ς 

και σε κλειστή  σύνεδρι ασή ελε γχει τήν πλήρό τήτα και κανόνικό τήτα  τόύς και διενεργει  

τήν πόιότική  επιλόγή  των ύπόψήφι ων πρόσδιόρι ζόντας τόύς ύπόψή φιόύς, πόύ πρε πει 

να απόκλειστόύ ν καθω ς και αύτόύ ς, πόύ θα κλήθόύ ν να ύπόβα λόύν πρόσφόρα  κατα  τή 

Β΄ Φα σή τόύ διαγωνισμόύ  σύ μφωνα με τα καθόριζό μενα στό επό μενό α ρθρό 

σύντα σσόντας σχετικό  πρακτικό , τό όπόι ό διαβιβα ζει στό απόφασι ζόν ό ργανό τής 

αναθε τόύσας αρχή ς πρός επικύ ρωσή με σχετική  από φασή.  

20.4 Η παραπα νω από φασή κόινόπόιει ται με σω ήλεκτρόνικόύ  ταχύδρόμει όύ στόύς 

πρόσφε ρόντες, μαζι  με αντι γραφό των πρακτικω ν τής διαδικασι ας ελε γχόύ και 

αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν. Κατα  τής από φασής αύτή ς χωρει  πρόδικαστική  

πρόσφύγή , κατα  τα όριζό μενα στό όικει ό α ρθρό τής παρόύ σας. 

20.5 Μετα  τήν α πρακτή πα ρόδό τής πρόθεσμι ας α σκήσής πρόδικαστική ς πρόσφύγή ς ή  

τήν ε κδόσή από φασής επι  τύχό ν ασκήθει σας πρόσφύγή ς, ή αναθε τόύσα αρχή  

απόστε λλει πρός τόύς πρόεπιλεγε ντες ύπόψήφι όύς πρό σκλήσή για ύπόβόλή  

πρόσφόρα ς στήν επό μενή Β΄ Φα σή τόύ διαγωνισμόύ . 

Άρθρο 21. Προεπιλογή υποψηφίων  
 

21.1 Ο αριθμό ς των ύπόψήφι ων πόύ θα πρόεπιλεγόύ ν για σύμμετόχή  στή Β΄ Φα σή τόύ 

διαγωνισμόύ  (ύπόβόλή  πρόσφόρω ν και λόιπω ν στόιχει ων) ανε ρχεται σε τρει ς. Στήν 

περι πτωσή πόύ ό αριθμό ς ύπόψήφι ων πόύ ικανόπόιόύ ν τα κριτή ρια πόιότική ς 

επιλόγή ς και τα ελα χιστα επι πεδα ικανό τήτας ει ναι μικρό τερός από  τόν ελα χιστό 

αριθμό , ή αναθε τόύσα αρχή  μπόρει  να σύνεχι ζει τή διαδικασι α, καλω ντας τόύς 

ύπόψήφι όύς πόύ διαθε τόύν τις απαιτόύ μενες ικανό τήτες.  

21.2 Μετα  τή διαδικασι α ελε γχόύ κα λύψής των κριτήρι ων πόιότική ς επιλόγή ς, σε 

περι πτωσή πόύ ό αριθμό ς των ύπόψήφι ων πόύ πλήρόύ ν τα κριτή ρια ύπερβαι νει τόύς 

τρει ς όι ύπόψή φιόι κατατα σσόνται σε φθι νόύσα σειρα  κατό πιν βαθμόλό γήσής βα σει 

τόύ κύ κλόύ εργασιω ν τής διαχειριστική ς χρή σής τόύ ε τόύς 2019, πρόκειμε νόύ να 

επιλεγόύ ν τελικα  όι 3 πρω τόι σε σειρα  κατα ταξής ύπόψή φιόι. 

Σε περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων λαμβα νεται ύπό ψή ό μεγαλύ τερός από  
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τόύς κύ κλόύς εργασιω ν των μελω ν τής ε νωσής. 

Για τήν κατα ταξή δεν πρόσμετρα ται τύχό ν δα νεια όικόνόμική / χρήματόόικόνόμική  

επα ρκεια. 

Άρθρο 22. Έννομη προστασία – προδικαστική προσφυγή  
 

22.1 Οι διαφόρε ς πόύ αναφύ όνται κατα  τή διαδικασι α πόύ πρόήγει ται τής σύ ναψής 

δήμόσι ων σύμβα σεων ε ργων, πρόμήθειω ν, ύπήρεσιω ν και σύμφωνιω ν- πλαι σιό στόύς 

τόμει ς τής α μύνας και τής ασφα λειας διε πόνται από  τις διατα ξεις των α ρθρων 89 ε ως 

και 96 τόύ ν.3978/11. 

22.2 Κα θε ενδιαφερό μενός, ό όπόι ός ε χει ή  ει χε σύμφε ρόν να τόύ ανατεθει  ή Σύ μβασή 

και ε χει ύπόστει  ή  ενδε χεται να ύπόστει  ζήμι α από  παρα βασή των κανό νων τόύ δικαι όύ 

τής Εύρωπαι κή ς Ένωσής ή  των διατα ξεων των α ρθρων 89 ε ως και 96 τόύ ν.3978/11, 

δικαιόύ ται να ζήτή σει, κατα  τα όριζό μενα στα πρόαναφερθε ντα α ρθρα, πρόσωρινή  

δικαστική  πρόστασι α, ακύ ρωσή τής παρα νόμής πρα ξής τής αναθε τόύσας αρχή ς ή  τής 

ύπόγραφει σας σύ μβασής και επιδι κασή απόζήμι ωσής. 

22.3 Αρμό διό δικαστή ριό ει ναι τό Σύμβόύ λιό τής Επικρατει ας. Με τήν επιφύ λαξή των 

διατα ξεων των α ρθρων 89 ε ως και 96 τόύ ν.3978/11, για τήν εκδι κασή των διαφόρω ν 

αύτω ν εφαρμό ζόνται αναλό γως όι διατα ξεις τόύ Π.Δ.18/1989 (Α΄ 8). 

22.4 Πριν ύπόβα λει τήν αι τήσή ασφαλιστικω ν με τρων, ό ενδιαφερό μενός όφει λει, με σα 

σε πρόθεσμι α δε κα (10) ήμερω ν από  τό τε πόύ ε λαβε πλή ρή γνω σή τής παρα νόμής 

πρα ξής ή  παρα λειψής, να ασκή σει πρόδικαστική  πρόσφύγή  ενω πιόν τής αναθε τόύσας 

αρχή ς, πρόσδιόρι ζόντας ειδικω ς τις νόμικε ς και πραγματικε ς αιτια σεις πόύ 

δικαιόλόγόύ ν τό αι τήμα  τόύ. Ως πλή ρής νόει ται ή γνω σή τής πρα ξής πόύ βλα πτει τα 

σύμφε ρόντα τόύ και τής αιτιόλόγι ας τής. 

22.5 Η πρα ξή τής αναθε τόύσας αρχή ς και κα θε στόιχει ό τής αιτιόλόγι ας τής μπόρει  να 

απόστε λλεται στόν ενδιαφερό μενό με τήλεόμόιότύπι α ή  ήλεκτρόνικό  με σό. 

22.6 Η πρόδικαστική  πρόσφύγή  μπόρει  να απόστε λλεται στήν αναθε τόύσα αρχή  με 

τήλεόμόιότύπι α ή  ήλεκτρόνικό  με σό, πρε πει ωστό σό να επιβεβαιω νεται με ε γγραφή 

κατα θεσή ή  απόστόλή  με τό ταχύδρόμει ό εντό ς πε ντε ήμερω ν από  τή λή ξή τής 

πρόθεσμι ας ύπόβόλή ς τής.  

22.7. Η πρόθεσμι α για τήν α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφύγή ς, καθω ς και ή α σκήσή 

αύτή ς σύνεπα γόνται τήν α μεσή αναστόλή  τής δύνατό τήτας σύ ναψής τής σύ μβασής. 

22.8 Η αναστόλή  τής παραγρα φόύ 22.7 δεν εφαρμό ζεται: 

(α) σε σύμβα σεις για τις όπόι ες δεν απαιτει ται ύπόχρεωτική  δήμόσι εύσή πρόκή ρύξής, 

σύ μφωνα με τις διατα ξεις τόύ α ρθρόύ 48 τόύ ν.3978/11 , 
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(β) ό ταν μό νός πρόσφε ρων ει ναι εκει νός στόν όπόι όν ανατι θεται ή σύ μβασή και δεν 

ύπα ρχόύν ενδιαφερό μενόι ύπόψή φιόι, 

(γ) σε σύμβα σεις πόύ σύνα πτόνται με βα σή σύμφωνι α-πλαι σιό σύ μφωνα με τα α ρθρα 

43 ε ως 45 τόύ ν.3978/11. 

22.9 Η πρόδικαστική  πρόσφύγή  κόινόπόιει ται με φρόντι δα τόύ πρόσφεύ γόντός στόν 

εκπρό σωπό ή  τόν αντι κλήτό κα θε θιγόμε νόύ από  τύχό ν όλική  ή  μερική  παραδόχή  τής 

πρόδικαστική ς πρόσφύγή ς. Η παρα λειψή τής κόινόπόι ήσής αύτή ς δεν σύνεπα γεται τό 

απαρα δεκτό τής αι τήσής ασφαλιστικω ν με τρων σε περι πτωσή πόύ ή αναθε τόύσα αρχή  

απόρρι ψει τήν πρόδικαστική  πρόσφύγή . 

22.10 Δεν επιτρε πεται ή α σκήσή πρόδικαστική ς πρόσφύγή ς κατα  πρα ξής, ή όπόι α 

δε χεται εν ό λω ή  εν με ρει πρόσφύγή  α λλόύ πρόσω πόύ. 

22.11 Η πρόδικαστική  πρόσφύγή  ασκει ται ενω πιόν τής αναθε τόύσας αρχή ς. Η 

αναθε τόύσα αρχή  διασφαλι ζει επαρκή  βαθμό  εμπιστεύτικό τήτας των διαβαθμισμε νων 

πλήρόφόριω ν ή  α λλων πλήρόφόριω ν, όι όπόι ες περιε χόνται στόύς φακε λόύς πόύ 

διαβιβα ζόνται από  τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς. Διασφαλι ζει επι σής ό τι όι όικόνόμικόι  

φόρει ς ενεργόύ ν σε ό λή τή δια ρκεια τής διαδικασι ας σύ μφωνα με τα σύμφε ρόντα τής 

α μύνας και τής ασφα λειας. 

22.12 Η αναθε τόύσα αρχή  όφει λει να απόφανθει  αιτιόλόγήμε να, με σα σε πρόθεσμι α 

δεκαπε ντε (15) ήμερω ν από  τήν α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφύγή ς και, αν τήν 

κρι νει βα σιμή, να λα βει τα κατα λλήλα με τρα. Αν παρε λθει α πρακτή ή πρόθεσμι α, 

τεκμαι ρεται ή από ρριψή τής πρόδικαστική ς πρόσφύγή ς. Σε κα θε περι πτωσή, ή 

αναθε τόύσα αρχή  μπόρει  να δεχθει  εν ό λω ή  εν με ρει τήν πρόδικαστική  πρόσφύγή  και 

μετα  τήν πα ρόδό τής ανωτε ρω πρόθεσμι ας, με χρι τήν πρόήγόύ μενή τής πρω τής 

δικασι μόύ πόύ όρι ζεται για τήν αι τήσή ασφαλιστικω ν με τρων. Στήν περι πτωσή αύτή  

καταργει ται αντι στόιχα ή δι κή τής αι τήσής ασφαλιστικω ν με τρων. Η αναθε τόύσα αρχή  

μπόρει  να παραθε σει αρχική  ή  σύμπλήρωματική  αιτιόλόγι α για τήν από ρριψή τής 

πρόδικαστική ς πρόσφύγή ς, ή όπόι α πρε πει να περιε λθει στό δικαστή ριό τό αργό τερό 

ε ξι (06) ήμε ρες πριν από  τήν αρχική  ή  τήν, μετα  τήν αναβόλή , δικα σιμό τής αι τήσής 

ασφαλιστικω ν με τρων. Η τύχό ν καθύστερήμε νή περιε λεύσή τόύ σχετικόύ  εγγρα φόύ 

δεν ύπόχρεω νει τό δικαστή ριό σε αναβόλή . 

22.13 Τό δικαστή ριό, σταθμι ζόντας τις σύντρε χόύσες σε κα θε περι πτωσή σύνθή κες και 

εφό σόν κρι νει ό τι ή παρα λειψή αιτιόλό γήσής ή  ή καθύστερήμε νή αιτιόλό γήσή τής 

από ρριψής τής πρόδικαστική ς πρόσφύγή ς καθιστα  ιδιαι τερα δύσχερή  τήν όύσιαστική  

παρόχή  ε ννόμής πρόστασι ας, μπόρει , με τήν από φασή επι  τής αι τήσής ασφαλιστικω ν 

με τρων, να επιβα λλει αύτεπα γγελτα χρήματική  κύ ρωσή στήν αναθε τόύσα αρχή . Τό 

πόσό  τής κύ ρωσής αύτή ς δεν μπόρει  να ει ναι μικρό τερό από  πεντακό σια (500) εύρω , 
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όύ τε μεγαλύ τερό από  πε ντε χιλια δες (5.000) εύρω . Τό σχετικό  πόσό  καταβα λλεται μι α 

φόρα  για κα θε στα διό τόύ διαγωνισμόύ  και περιε ρχεται στόν αιτόύ ντα, τόύ όπόι όύ ή 

αι τήσή εκδικα ζεται πρω τή. 

22.14 Η κατα  παρα βασή τόύ α ρθρόύ 90 τόύ ν.3978/11 ύπόγραφή  τής σύ μβασής από  

τήν αναθε τόύσα αρχή  δεν αντιτα σσεται στόν ενδιαφερό μενό, όύ τε κωλύ ει τήν παρόχή  

τής πρόσή κόύσας ε ννόμής πρόστασι ας. 

22.15 Σε διαφόρε ς πόύ αναφύ όνται κατα  τή διαδικασι α πόύ πρόήγει ται τής σύ ναψής 

σύμβα σεων πόύ ρύθμι ζόνται από  τό ν.3978/11 δεν εφαρμό ζόνται όι διατα ξεις τής 

κει μενής νόμόθεσι ας πόύ πρόβλε πόύν τήν α σκήσή διόικήτικω ν πρόσφύγω ν κατα  

εκτελεστω ν πρα ξεων ή  παραλει ψεων πόύ εκδι δόνται στό πλαι σιό τής διαδικασι ας 

σύ ναψής των σύμβα σεων αύτω ν. 

22.16 Ειδικό τερα ή πρόδικαστική  πρόσφύγή  κατατι θεται στα γραφει α τής 

αναθε τόύσας αρχή ς όδό ς Ηλιόύπό λεως αρ 111 ό ρόφός 1ός  γραφει ό Πρωτόκό λλόύ ό λες 

τις εργα σιμες ήμε ρες από  ω ρα 10.00 ε ως 14.30 µ.µ και θα εξετασθει  από  τήν αρμό δια 

Επιτρόπή  εκδι κασής Πρόσφύγω ν, πόύ ε χει  όρι σει ή αναθε τόύσα αρχή   

 

------------------------------------------------------------------- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 23. Όροι Συμφωνίας – πλαίσιο  
 

23.1 Κατα  τήν εκτε λεσή τής σύμφωνι ας - πλαι σιό εφαρμό ζόνται όι διατα ξεις τόύ 

ν.3978/11, όι ό ρόι τής παρόύ σας διακή ρύξής και σύμπλήρωματικα  ό Αστικό ς Κω δικας.  

23.2 Κατα  τήν εκτε λεσή τής σύμφωνι ας - πλαι σιό ό ανα δόχός τήρει  τις ύπόχρεω σεις 

στόύς τόμει ς τόύ περιβαλλόντικόύ , κόινωνικόασφαλιστικόύ  και εργατικόύ  δικαι όύ, 

πόύ ε χόύν θεσπιστει  με τό δι καιό τής Ένωσής, τό εθνικό  δι καιό, σύλλόγικε ς σύμβα σεις 

ή  διεθνει ς διατα ξεις περιβαλλόντικόύ , κόινωνικόασφαλιστικόύ  και εργατικόύ  δικαι όύ, 

όι όπόι ες απαριθμόύ νται στό Παρα ρτήμα Χ τόύ Πρόσαρτή ματός Α τόύ ν. 4412/2016.  

Η τή ρήσή των εν λό γω ύπόχρεω σεων από  τόν ανα δόχό και τόύς ύπεργόλα βόύς τόύ 

ελε γχεται και βεβαιω νεται από  τα ό ργανα πόύ επιβλε πόύν τήν εκτε λεσή τής 

σύμφωνι ας - πλαι σιό και τις αρμό διες δήμό σιες αρχε ς και ύπήρεσι ες πόύ ενεργόύ ν 

εντό ς των όρι ων τής εύθύ νής και τής αρμόδιό τήτα ς τόύς. 

Ενδεικτικα , ό ανα δόχός ύπόχρεόύ ται στήν καταβόλή  ό λων των νό μιμων απόδόχω ν, 

απόζήμιω σεων και πρόσαύξή σεων πόύ πρόβλε πόνται από  τήν εργατική  νόμόθεσι α 

πρός τό πρόσωπικό  πόύ θα απασχόλει  στό ε ργό. Υπόχρεόύ ται, επι σής να ασφαλι ζει και 
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να διατήρει  καθ΄ ό λή τή δια ρκεια ύλόπόι ήσής τής εκτελεστική ς σύ μβασής και τύχό ν 

παρατα σεω ν τής, ασφαλισμε νό στόύς αρμό διόύς κόινωνικόασφαλιστικόύ ς φόρει ς τό 

παραπα νω πρόσωπικό . Επι  πλε όν, ύπόχρεόύ ται σύ μφωνα με τόύς ισχύ όντες νό μόύς να 

εφαρμό ζει στό πρόσωπικό  τόύ, τό όπόι ό θα διατεθει  στα πλαι σια τής εκα στότε 

εκτελεστική ς σύ μβασής, τα απαραι τήτα με τρα για τήν πρόαγωγή  τής ύγει ας και τής 

ασφα λειας τόύ (Τεχνικό ς Ασφαλει ας και Ιατρό ς Εργασι ας).  

23.3 Η σύμφωνι α-πλαι σιό δεν παρα γει καμι α ύπόχρε ωσή για τήν αναθε τόύσα αρχή  να 

αναθε σει ύπήρεσι ες όπόιασδή πότε αξι ας και πόσό τήτας.  

Η σύ ναψή εκτελεστικω ν σύμβα σεων κατα  τή δια ρκεια τής σύμφωνι ας-πλαι σιό, θα 

πραγματόπόιει ται μό νό εφό σόν κρι νεται σκό πιμό από  τήν αναθε τόύσα αρχή . Σε 

περι πτωσή μή σύ ναψής όπόιασδή πότε εκτελεστική ς σύ μβασής, ό σύμβαλλό μενός στή 

σύμφωνι α-πλαι σιό όικόνόμικό ς φόρε ας δεν δικαιόύ ται απόζήμι ωσής. Επι σής ό 

σύμβαλλό μενός στή σύμφωνι α-πλαι σιό δεν δικαιόύ ται απόζήμι ωσής, σε περι πτωσή μή 

ανα θεσής τόύ σύνό λόύ των ύπήρεσιω ν πόύ καθόρι ζόνται στή διακή ρύξή.  

23.4 Η αναθε τόύσα αρχή  μπόρει  να καταγγει λει όπότεδή πότε τή σύμφωνι α-πλαι σιό για 

λό γόύς δήμό σιόύ σύμφε ρόντός, στόύς όπόι όύς σύμπεριλαμβα νόνται και όι λό γόι 

απόδεδειγμε νής αδύναμι ας τή ρήσής τής σύμφωνι ας για όικόνόμικόύ ς λό γόύς ή  ό ταν ή 

σύνε χισή εκτε λεσής τής σύμφωνι ας θα όδήγόύ σε σε δύσανα λόγα επαχθει ς για τό 

δήμό σιό σύμφε ρόν ή  τήν εθνική  α μύνα και ασφα λεια σύνε πειες. Η καταγγελι α ει ναι 

ε γγραφή και κόινόπόιει ται στόν ανα δόχό με από δειξή. Τα απότελε σματα τής 

καταγγελι ας επε ρχόνται ε να μή να μετα  τήν κόινόπόι ήσή τής. Η καταγγελι α μπόρει  να 

όδήγή σει σε λύ σή και των τύχό ν σύναφθεισω ν σύμβα σεων, με ύπόχρε ωσή τής 

αναθε τόύσας αρχή ς να καταβα λλει στόν ανα δόχό τό τμή μα τής αμόιβή ς πόύ αναλόγει  

στις παρόχε ς πόύ εκτελε στήκαν. 

23.5 Η ε κπτωσή τόύ αναδό χόύ από  σύ μβασή πόύ σύνα πτεται βα σει τής σύμφωνι ας- 

πλαι σιό σύνεπα γεται αύτόδι καια και τήν ε κπτωσή τόύ από  τή σύγκεκριμε νή 

σύμφωνι α-πλαι σιό. Κατα  τα λόιπα , κατα  τή διαδικασι α λύ σής μι ας σύμφωνι ας - πλαι σιό 

και ε κπτωσής τόύ αναδό χόύ σύ μβασής πόύ βασι ζεται σε σύμφωνι α-πλαι σιό, 

εφαρμό ζόνται όι διατα ξεις πόύ ρύθμι ζόύν τήν εκτε λεσή των σύμβα σεων σύ μφωνα με 

τήν παρόύ σα και σύμπλήρωματικα  κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 105 τόύ ν.3978/11. 

Άρθρο 24. Υπεργολαβία 
 

24. 1 Ο σύμβαλλό μενός στή σύμφωνι α-πλαι σιό /ανα δόχός τής εκτελεστική ς σύ μβασής 

δεν απαλλα σσεται από  τις σύμβατικε ς τόύ ύπόχρεω σεις και εύθύ νες λό γω ανα θεσής 

τής εκτε λεσής τμή ματός/τμήμα των τής σε ύπεργόλα βόύς. Η τή ρήσή των ύπόχρεω σεων 
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τής παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 18 τόύ ν. 4412/2016 από  ύπεργόλα βόύς δεν αι ρει τήν εύθύ νή 

τόύ κύρι όύ αντισύμβαλλό μενόύ.  

24.2 Ο ανα δόχός ύπόβα λει στήν αναθε τόύσα αρχή , πριν από  τήν ύπόγραφή  κα θε 

σύ μβασής ύπεργόλαβι ας, φα κελό πόύ περιλαμβα νει ό λα τα στόιχει α σχετικα  με τή 

διαδικασι α και τα κριτή ρια πόύ χρήσιμόπόι ήσε για τήν επιλόγή  τόύ σύγκεκριμε νόύ 

ύπεργόλα βόύ και σχε διό τής σύ μβασής ύπεργόλαβι ας πόύ θα ύπόγραφει  μεταξύ  τόύ 

αναδό χόύ και τόύ ύπεργόλα βόύ. Η σύ μβασή ύπεργόλαβι ας ύπόγρα φεται μό νό εφό σόν 

εγκριθει  από  τήν αναθε τόύσα αρχή  

Σε περι πτωσή πόύ ό ανα δόχός ε χει στήριχθει  στις ικανό τήτες τόύ ύπεργόλα βόύ ό σόν 

αφόρα  τή χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια-τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα, 

σύ μφωνα με τις απαιτή σεις τής διακή ρύξής, ύπόχρεόύ ται να σύνύπόβα λλει μαζι  με τήν 

παραπα νω γνωστόπόι ήσή τα στόιχει α τόύ νε όύ ύπεργόλα βόύ πόύ καλύ πτει τις 

σχετικε ς απαιτή σεις, καθω ς και τα απαραι τήτα δικαιόλόγήτικα  και τεκμήριωτικό  ύλικό . 

24.3 Η αναθε τόύσα αρχή  επαλήθεύ ει τή σύνδρόμή  των λό γων απόκλεισμόύ  για τόύς 

ύπεργόλα βόύς, ό πως αύτόι  περιγρα φόνται στήν παρα γραφό 14 και με τα απόδεικτικα  

με σα τής παραγρα φόύ 18 ύπόπ.1.2 τής παρόύ σας, εφό σόν τό(α) τμή μα(τα) τής 

σύμφωνι ας - πλαι σιό, τό(α) όπόι ό(α) ό Ανα δόχός πρότι θεται να αναθε σει ύπό  μόρφή  

ύπεργόλαβι ας σε τρι τόύς, ύπερβαι νόύν σωρεύτικα  τό πόσόστό  τόύ τρια ντα τόις εκατό  

(30%) τής σύνόλική ς αξι ας τής σύ μβασής. Επιπλε όν, πρόκειμε νόύ να μήν αθετόύ νται όι 

ύπόχρεω σεις τής παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 18 τόύ ν. 4412/2016, δύ ναται να επαλήθεύ σει τόύς 

ως α νω λό γόύς και για τμή μα ή  τμή ματα τής σύμφωνι ας - πλαι σιό πόύ ύπόλει πόνται 

τόύ ως α νω πόσόστόύ .  

Όταν από  τήν ως α νω επαλή θεύσή πρόκύ πτει ό τι σύντρε χόύν λό γόι απόκλεισμόύ  ή 

αναθε τόύσα αρχή  δεν εγκρι νει τήν ύπεργόλαβι α και ό ανα δόχός ύπόχρεόύ ται  να πρόβει  

σε αντικατα στασή . 

24.3 Οι απαγόρεύ σεις των παρ. 8.1 και 8.2 τόύ α ρθρόύ 8 ισχύ όύν αν ό όικόνόμικό ς 

φόρε ας χρήσιμόπόιει  ύπεργόλα βόύς και για τόύς ύπεργόλα βόύς τόύ. Σε περι πτωσή 

παρα βασής των απαγόρεύ σεων των παρ. 8.1 και 8.2 τόύ παραπα νω α ρθρόύ από  τα 

πρό σωπα τόύ πρόήγόύ μενόύ εδαφι όύ και εφό σόν ή παρα βασή αύτή  δεν θεραπεύτει  

με σα σε τρια ντα (30) ήμε ρες από  τήν κόινόπόι ήσή στόν όικόνόμικό  φόρε α σχετική ς 

ειδόπόι ήσής, ή αναθε τόύσα αρχή  μπόρει , να κήρύ ξει τόν όικόνόμικό  φόρε α ε κπτωτό ή  

να επιβα λει πόινική  ρή τρα πόσόύ  ι σόύ με τό 10%, κατ' ανω τατό ό ριό, τής όικόνόμική ς 

αξι ας τής σύ μβασής πόύ ε χει σύνα ψει με τήν αναθε τόύσα αρχή . 
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Άρθρο 25. Τροποποίηση συμφωνίας – πλαίσιο και εκτελεστικών συμβάσεων 

κατά τη διάρκειά τους.  

 

 Η σύμφωνι α – πλαι σιό και όι εκτελεστικε ς σύμβα σεις μπόρει  να τρόπόπόιει ται κατα  τή 

δια ρκεια  τής, χωρι ς να απαιτει ται νε α διαδικασι α σύ ναψής σύ μβασής, μό νό σύ μφωνα 

με τόύς ό ρόύς και τις πρόύ πόθε σεις τόύ α ρθρόύ 132 τόύ ν. 4412/2016 και κατό πιν 

γνωμόδό τήσής τόύ αρμόδι όύ όργα νόύ. Η α σκήσή δικαιω ματός πρόαι ρεσής από  τήν 

αναθε τόύσα αρχή  δεν σύνιστα  τρόπόπόι ήσή τής σύ μβασής κατα  τήν ε ννόια τόύ νό μόύ.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Άρθρο 26. Αμοιβή – τρόπος πληρωμής  
 

 26.1 Η αμόιβή  τόύ αναδό χόύ θα πρόσδιόρι ζεται και θα πραγματόπόιει ται 

απόλόγιστικα  για τις ύπήρεσι ες, πόύ ε χόύν παρασχεθει , πιστόπόιήθει  και παραλήφθει  

με ε ναν από  τόύς πιό κα τω τρό πόύς πόύ θα πρόσδιόρι ζεται σε κα θε εκτελεστική  

σύ μβασή με βα σή επιλόγή  τόύ αναδό χόύ. Η αναθε τόύσα αρχή  θα αναφε ρει τόύς 

παρακα τω τρό πόύς σε κα θε πρό σκλήσή για σύ ναψή εκτελεστική ς σύ μβασής ω στε ό 

ανα δόχός να πρόβαι νει σ τή σχετική  επιλόγή : 

α) Τμήματικά και απόλόγιστικά ανά μήνα, έως τήν 25ή ήμέρα εκάστόύ μήνός, μετά από 

τήν έκδόσή τόύ σχετικόύ τιμόλόγίόύ, τό όπόίό θα αφόρά στό έργό πόύ παρασχέθήκε 

από τόν ανάδόχό τό πρόήγόύμενό χρόνικό διάστήμα και πιστόπόιήθήκε από τήν 

αρμόδια επιτρόπή παραλαβής τής αναθέτόύσας αρχής, ή όπόία εξέδωσε σχετικό 

πρακτικό τμήματικής παραλαβής . 

β) Με τή χόρήγήσή έντόκής πρόκαταβόλής μέχρι πόσόστόύ 15% τής σύμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α., με τήν κατάθεσή ισόπόσής εγγύήσής ή όπόία θα καλύπτει τή 

διαφόρά μεταξύ τόύ πόσόύ τής εγγύήσής καλής εκτέλεσής και τόύ πόσόύ τής 

καταβαλλόμενής πρόκαταβόλής, σύμφωνα με τα όριζόμενα στό άρθρό 72 τόύ ν. 

4412/2016 και τήν καταβόλή τόύ ύπόλόίπόύ τμήματικά και απόλόγιστικά ανά μήνα, 

έως τήν 25ή ήμέρα εκάστόύ μήνός, μετά από τήν έκδόσή τόύ σχετικόύ τιμόλόγίόύ, τό 

όπόίό θα αφόρά στό έργό πόύ παρασχέθήκε από τόν ανάδόχό τό πρόήγόύμενό χρόνικό 

διάστήμα και πιστόπόιήθήκε από τήν αρμόδια επιτρόπή παραλαβής τής αναθέτόύσας 

αρχής, ή όπόία εξέδωσε  σχετικό πρακτικό τμήματικής παραλαβής. 

Η παραπάνω πρόκαταβόλή θα είναι έντόκή. Κατά τήν εξόφλήσή θα παρακρατείται 

τόκός επί τής εισπραχθείσας πρόκαταβόλής και για τό χρόνικό διάστήμα 
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ύπόλόγιζόμενόύ από τήν ήμερόμήνία λήψεως μέχρι τήν ήμερόμήνία όριστικής και 

πόιότικής παραλαβής. Για τόν ύπόλόγισμό τόύ τόκόύ θα λαμβάνεται ύπόψή τό ύψός 

τόύ επιτόκίόύ των εντόκων γραμματίων τόύ Δήμόσίόύ 12μήνής διάρκειας πόύ θα 

ισχύει κατά τήν ήμερόμήνία λήψής τής πρόκαταβόλής πρόσαύξήμένό κατά 0,25 

πόσόστιαίες μόνάδες τό όπόίό θα παραμένει σταθερό μέχρι τήν εξάντλήσή τόύ πόσόύ 

τής χόρήγήθείσας πρόκαταβόλής. 

26.2 Η πλήρωμή τόύ σύμβατικόύ τιμήματός θα γίνεται με τήν πρόσκόμισή των νόμίμων 

παραστατικών και δικαιόλόγήτικών. 

26.3 Toν ανα δόχό βαρύ νόύν όι ύπε ρ τρι των κρατή σεις, ως και κα θε α λλή επιβα ρύνσή, 

σύ μφωνα με τήν κει μενή νόμόθεσι α, μή σύμπεριλαμβανόμε νόύ Φ.Π.Α. 

Με κα θε πλήρωμή  θα γι νεται ή πρόβλεπό μενή από  τήν κει μενή νόμόθεσι α 

παρακρα τήσή φό ρόύ εισόδή ματός. 

Άρθρο 27. Διάρκεια εκτελεστικών συμβάσεων  
 

27.1 Η δια ρκεια και τό χρόνόδια γραμμα ύλόπόι ήσής των επιμε ρόύς εκτελεστικω ν 

σύμβα σεων θα όρι ζεται στήν εκα στότε εκτελεστική  σύ μβασή. Η δια ρκεια εκτε λεσής 

των επιμε ρόύς σύμβα σεων (εκτελεστικε ς σύμβα σεις), πόύ σύνα πτόνται εντό ς τόύ 

χρό νόύ ύλόπόι ήσής τής σύμφωνι ας – πλαι σιό, μπόρει  να ύπερβαι νει τό χρό νό λή ξής τής 

σύμφωνι ας- πλαι σιό. 

27.2 Η σύνόλική  δια ρκεια τής εκτελεστική ς σύ μβασής μπόρει  να παρατει νεται μετα  

από  αιτιόλόγήμε νή από φασή τής αναθε τόύσας αρχή ς με χρι τό 50% αύτή ς ύ στερα από  

σχετικό  αι τήμα τόύ αναδό χόύ πόύ ύπόβα λλεται πριν από  τή λή ξή τής δια ρκεια ς τής, σε 

αντικειμενικα  δικαιόλόγήμε νες περιπτω σεις πόύ δεν όφει λόνται σε ύπαιτιό τήτα τόύ 

αναδό χόύ. Αν λή ξει ή σύνόλική  δια ρκεια τής σύ μβασής, χωρι ς να ύπόβλήθει  εγκαι ρως 

αι τήμα παρα τασής ή , αν λή ξει ή παραταθει σα, κατα  τα ανωτε ρω, δια ρκεια, χωρι ς να 

ύπόβλήθόύ ν στήν Αναθε τόύσα Αρχή  τα παραδότε α τής σύ μβασής, ό ανα δόχός 

κήρύ σσεται ε κπτωτός. Αν όι ύπήρεσι ες παρασχεθόύ ν από  ύπαιτιό τήτα τόύ αναδό χόύ 

μετα  τή λή ξή τής δια ρκειας τής σύ μβασής, και με χρι λή ξής τόύ χρό νόύ τής παρα τασής 

πόύ χόρήγή θήκε επιβα λλόνται εις βα ρός τόύ πόινικε ς ρή τρες, σύ μφωνα με τήν 

παρόύ σα. 

Άρθρο 28. Παρακολούθηση – παραλαβή εκτελεστικών συμβάσεων  
 

28.1 Η παρακόλόύ θήσή τής εκτε λεσής των εκτελεστικω ν σύμβα σεων και ή διόι κήσή 

αύτω ν θα διενεργει ται από  τήν Επιτρόπή  ελε γχόύ και Παραλαβή ς τής αναθε τόύσας 
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αρχή ς, ή όπόι α και θα εισήγει ται στό αρμό διό απόφαινό μενό ό ργανό για ό λα τα 

ζήτή ματα πόύ αφόρόύ ν στήν πρόσή κόύσα εκτε λεσή ό λων των ό ρων τής σύμφωνι ας – 

πλαι σιό και των εκτελεστικω ν σύμβα σεων και στήν εκπλή ρωσή των ύπόχρεω σεων τόύ 

αναδό χόύ, στή λή ψή των επιβεβλήμε νων με τρων λό γω μή τή ρήσής των ως α νω ό ρων 

και ιδι ως για ζήτή ματα πόύ αφόρόύ ν σε τρόπόπόι ήσή τόύ αντικειμε νόύ και παρα τασή 

τής δια ρκειας των εκτελεστικω ν σύμβα σεων. 

28.2 Η Επιτρόπή  ελε γχόύ και Παραλαβή ς ε χει τήν αρμόδιό τήτα τής σύνόλική ς 

παρακόλόύ θήσής τόύ ε ργόύ και στό πλαι σιό των αρμόδιότή των τής θα : 

i. επισήμαι νει εγγρα φως στόν ανα δόχό, σε περι πτωσή πόύ διαπιστω νει ατε λειες ή  

παρεκκλι σεις από  τις σύμβατικε ς ύπόχρεω σεις, και θα ε χει τή δύνατό τήτα να τόύ 

ύπόβα λει ύπόδει ξεις πρός τις όπόι ες αύτό ς ύπόχρεόύ ται να σύμμόρφω νεται 

πρόβαι νόντας στις αναγκαι ες διόρθω σεις, τρόπόπόιή σεις ή  σύμπλήρω σεις. 

ii. επιλαμβα νεται τύχό ν πρόβλήμα των πόύ θα ανακύ ψόύν, με σκόπό  τήν α μεσή επι λύσή 

τόύς. 

iii. πρόβαι νει σε μήνιαι α εκκαθα ρισή τόύ διατεθε ντός και πιστόπόιήθε ντός 

ανθρωπόχρό νόύ σύντα σσόντας εντό ς τόύ πρω τόύ πενθήμε ρόύ τόύ επό μενόύ από  τόν 

εκκαθαριζό μενό μή να σχετικα  πρακτικα  και εκδι δει τα  αντι στόιχα πρωτόκό λλα 

τμήματική ς παραλαβή ς. 

iv. γνωμόδότει  για τήν επιβόλή  κύρω σεων σε βα ρός τόύ αναδό χόύ στήν περι πτωσή πόύ 

δεν πλήρόύ νται όι ό ρόι και απαιτή σεις τής σύ μβασής και των σύνήμμε νων τεύχω ν 

αύτή ς. 

28.3 Η παρόχή  των ύπήρεσιω ν ύπόστή ριξής από  βιόμήχανικόύ ς εργα τες από  τήν όμα δα 

ε ργόύ τόύ αναδό χόύ σε κα θε εργόστα σιό και ή ήμερή σια και ωριαι α δια ρκεια  τής καθω ς 

και όι τύχό ν πρό σθετες ύπήρεσι ες καθω ς και ή ήμερή σια και ωριαι α δια ρκεια αύτω ν  θα 

πιστόπόιει ται ήμερήσι ως με τή χρή σή των ψήφιακω ν με σων τής αναθε τόύσας αρχή ς 

α λλως με τή χρή σή παρόύσιόλόγι ων, σύ μφωνα με τήν ύπό δειξή τής παραπα νω και με 

τήν τή ρήσή των παρακα τω ό ρων:  

Α. ή πιστόπόι ήσή των πρό σθετων ύπήρεσιω ν τόύ αναδό χόύ καθω ς και ή ήμερή σια και 

ωριαι α δια ρκεια αύτω ν  θα πραγματόπόιει ται χωριστα  και διακριτα  από  αύτή ν των 

τακτικω ν τόύ ύπήρεσιω ν. Περαιτε ρω, .εντό ς τόύ πρω τόύ πενθήμε ρόύ τόύ επό μενόύ 

από  τόν εκκαθαριζό μενό μή να  θα πραγματόπόιει ται από  τήν αρμό δια Επιτρόπή  

ελε γχόύ και  παραλαβή ς τής αναθε τόύσας αρχή ς εκκαθα ρισή τόύ σύνόλικόύ  

διατεθε ντός κατα  τόν λή ξαντα μή να ανθρωπόχρό νόύ, ό πως θα ε χει πιστόπόιήθει  

ήμερήσι ως, βα σει τής όπόι ας θα πρόκύ πτει ή αντι στόιχή τμήματική  αμόιβή  τόύ 

αναδό χόύ.  

Β. ή τμήματική  και όριστική  παραλαβή  των ύπήρεσιω ν τόύ αναδό χόύ γι νεται από  τήν 



51 

 

 

Επιτρόπή  ελε γχόύ και παραλαβή ς  με τήν ε κδόσή των αντι στόιχων πρωτόκό λλων 

τμήματικω ν και όριστική ς παραλαβή ς 

Γ. εα ν ό ανα δόχός αμφισβήτει  αιτιόλόγήμε να τήν παραπα νω εκκαθα ρισή/πρωτό κόλλό 

τμήματική ς παραλαβή ς, θα τιμόλόγει  τό μή αμφισβήτόύ μενό πόσό  και ή Δεύτερόβα θμια 

Επιτρόπή  ελε γχόύ και παραλαβή ς, πόύ θα σύστή σει ή αναθε τόύσα αρχή  θα 

επανεξετα ζει τήν εκκαθα ρισή τόύ διατεθε ντός ανθρωπόχρό νόύ για τήν επι λύσή τής 

διαφόρα ς 

Άρθρο 29. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου – κυρώσεις  
 
 
29.1 Η ε κπτωσή τόύ αναδό χόύ από  εκτελεστική  σύ μβασή πόύ σύνα πτεται βα σει τής 

σύμφωνι ας- πλαι σιό σύνεπα γεται αύτόδι καια και τήν ε κπτωσή τόύ από  τή σύμφωνι α-

πλαι σιό.  

 29.2 Ο ανα δόχός εκτελεστική ς σύ μβασής, με τήν επιφύ λαξή τής σύνδρόμή ς λό γων 

ανωτε ρας βι ας, κήρύ σσεται ύπόχρεωτικα  ε κπτωτός από  τή σύ μβασή και από  κα θε 

δικαι ωμα πόύ απόρρε ει από  αύτή ν, εα ν δεν εκπλήρω σει τις σύμβατικε ς τόύ 

ύπόχρεω σεις ή  δεν σύμμόρφωθει  με τις γραπτε ς εντόλε ς τής αναθε τόύσας αρχή ς, πόύ 

ει ναι σύ μφωνες με τήν σύ μβασή ή  τις κει μενες διατα ξεις και εα ν ύπερβει  ύπαι τια τή 

σύνόλική  πρόθεσμι α εκτε λεσής τής σύ μβασής, λαμβανόμε νων ύπό ψή των παρατα σεων. 

29.3 Στήν περίπτωσή αύτή και εφόσόν ή παράβασή των σύμβατικών τόύ ύπόχρεώσεων 

είναι δεκτική απόκατάστασής,  κόινόπόιείται στόν ανάδόχό από τήν αναθέτόύσα αρχή 

ειδική όχλήσή, ή όπόία περιλαμβάνει σύγκεκριμένή περιγραφή των ενεργειών στις 

όπόίες όφείλει να πρόβεί αύτός, θέτόντας πρόθεσμία για τή σύμμόρφωσή τόύ, ή όπόία 

δεν μπόρεί να είναι μικρότερή των δεκαπέντε (15) ήμερών. Αν ή πρόθεσμία πόύ θα τεθεί 

με τήν ειδική όχλήσή παρέλθει χωρίς να σύμμόρφωθεί, ό ανάδόχός  κήρύσσεται 

αιτιόλόγήμένα έκπτωτός μέσα σε τριάντα (30) ήμέρες από τήν άπρακτή πάρόδό τής ως 

άνω πρόθεσμίας σύμμόρφωσής. 

29.4 Ο ανάδόχός κήρύσσεται αμέσως αιτιόλόγήμένα έκπτωτός σε περίπτωσή, πόύ ή 

παράβασή των σύμβατικών τόύ ύπόχρεώσεων  δεν είναι δεκτική απόκατάστασής.  

29.5 Στόν ανάδόχό πόύ κήρύσσεται έκπτωτός από τήν εκτελεστική σύμβασή, 

επιβάλλόνται, μετά από κλήσή τόύ για παρόχή εξήγήσεων, αθρόιστικά, όι παρακάτω 

κύρώσεις: 

α) όλική κατάπτωσή τής εγγύήσής καλής εκτέλεσής τής εκτελεστικής σύμβασής καθώς 

και τής εγγύήσής καλής εκτέλεσής τής σύμφωνίας – πλαίσιό, 
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β) είσπραξή εντόκως τής πρόκαταβόλής πόύ χόρήγήθήκε, είτε από πόσόν πόύ 

δικαιόύται να λάβει, είτε με κατάθεσή τόύ πόσόύ από τόν ίδιό, είτε με κατάπτωσή τής 

εγγύήσής πρόκαταβόλής. Ο ύπόλόγισμός των τόκων γίνεται από τήν ήμερόμήνία λήψής 

τής πρόκαταβόλής μέχρι τήν ήμερόμήνία έκδόσής τής απόφασής κήρύξής τόύ ως 

εκπτώτόύ, με τό ισχύόν κάθε φόρά ανώτατό όριό επιτόκίόύ για τόκό από δικαιόπραξία, 

από τήν ήμερόμήνία δε αύτή και μέχρι τής επιστρόφής τής, με τό ισχύόν κάθε φόρά 

επιτόκιό για τόκό ύπερήμερίας 

29.6 Αν όι ύπήρεσι ες παρασχεθόύ ν από  ύπαιτιό τήτα τόύ αναδό χόύ εκπρό θεσμα σε 

σχε σή με τις μήνιαι ες ύπόχρεω σεις τόύ ό πως όρι ζόνται από  τήν  αναθε τόύσα αρχή  

(τμήματικε ς πρόθεσμι ες) ει ναι δύνατό ν να επιβα λλόνται εις βα ρός τόύ πόινικε ς ρή τρες 

καθύστε ρήσής, με αιτιόλόγήμε νή από φασή τής παραπα νω.  

 Οι πόινικε ς ρή τρες καθύστε ρήσής ύπόλόγι ζόνται ως εξή ς: 

 α) για καθύστε ρήσή πόύ περιόρι ζεται σε χρόνικό  δια στήμα πόύ δεν ύπερβαι νει τό 50% 

τής τμήματική ς πρόθεσμι ας, επιβα λλεται πόινική  ρή τρα 2,5% επι  τής σύμβατική ς αξι ας 

χωρι ς ΦΠΑ των ύπήρεσιω ν πόύ παρασχε θήκαν εκπρό θεσμα, 

 β) για καθύστε ρήσή πόύ ύπερβαι νει τό 50% επιβα λλεται πόινική  ρή τρα 5% χωρι ς ΦΠΑ 

επι  τής σύμβατική ς αξι ας των ύπήρεσιω ν πόύ παρασχε θήκαν εκπρό θεσμα, 

 γ) όι πόινικε ς ρή τρες για ύπε ρβασή των τμήματικω ν πρόθεσμιω ν ει ναι ανεξα ρτήτες 

από  τις επιβαλλό μενες για ύπε ρβασή τής σύνόλική ς δια ρκειας τής σύ μβασής. 

 Τό πόσό  των πόινικω ν ρήτρω ν αφαιρει ται/σύμψήφι ζεται από /με τήν αμόιβή  τόύ 

αναδό χόύ. Η  επιβόλή  πόινικω ν ρήτρω ν δεν στερει  από  τήν αναθε τόύσα αρχή  τό 

δικαι ωμα να κήρύ ξει τόν ανα δόχό ε κπτωτό. 

 

Η αναθε τόύσα αρχή  εξειδικεύ ει τις τμήματικε ς πρόθεσμι ες παρόχή ς των ύπήρεσιω ν τόύ 

αναδό χόύ και κα θε α λλό αναγκαι ό για τήν εφαρμόγή  τόύ ό ρόύ για τις πόινικε ς ρή τρες 

στόιχει όύ σε κα θε εκτελεστική  σύ μβασή .  

Άρθρο 30. Εμπιστευτικότητα- Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR) 
 

30.1 Ο ανα δόχός δεν απόκαλύ πτει, χωρι ς τήν πρόήγόύ μενή γραπτή  α δεια τής 

αναθε τόύσας αρχή ς, εμπιστεύτικε ς πλήρόφόρι ες πόύ τόύ δό θήκαν ή  πόύ ό ι διός 

ανακα λύψε κατα  τήν εκτε λεσή τής σύμφωνι ας – πλαι σιό, όύ τε κόινόπόιει  στόιχει α, 

ε γγραφα και πλήρόφόρι ες των όπόι ων λαμβα νει γνω σή σε σχε σή με τή σύ μβασή. 

Υπόχρεόύ ται δε να μεριμνα  ω στε τό πρόσωπικό  τόύ, όι ύπεργόλα βόι και κα θε 

σύνεργαζό μενός με αύτό ν να τήρή σει τήν ως α νω ύπόχρε ωσή. Σε περι πτωσή αθε τήσής 
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από  τόν ανα δόχό τής ως α νω ύπόχρε ωσή ς τόύ, ή αναθε τόύσα αρχή  δικαιόύ ται να 

απαιτή σει τήν απόκατα στασή τής βλα βής ή  ζήμι ας. 

30.2 Καθό λή τή δια ρκεια ισχύ ός τής σύμφωνι ας – πλαι σιό αλλα  και μετα  τή λή ξή ή  λύ σή 

αύτή ς, ό ανα δόχός ε χει τήν ύπόχρε ωσή να τήρή σει εμπιστεύτικα  και να μήν 

γνωστόπόιή σει σε τρι τόύς, χωρι ς τήν πρόήγόύ μενή ε γγραφή σύγκατα θεσή τής 

αναθε τόύσας αρχή ς όπόιαδή πότε ε γγραφα ή  πλήρόφόρι ες πόύ θα περιε λθόύν σε γνω σή 

τόύ κατα  τήν εκτε λεσή των ύπήρεσιω ν και τήν εκπλή ρωσή των ύπόχρεω σεω ν τόύ. Όλό 

τό ε ργό τής σύμφωνι ας – πλαι σιό και τα όπόιαδή πότε παραστατικα  στόιχει α 

χαρακτήρι ζόνται από ρρήτα και ως τόιαύ τα θα διαχειρι ζόνται από  τα σύμβαλλό μενα 

με ρή. 

30.3 Ειδικα , ό ανα δόχός λό γω τής φύ σής των ύπήρεσιω ν τόύ θα λα βει κα θε πρό σφόρό 

με τρό ύπόσχό μενός και δεσμεύό μενός πρός τήν αναθε τόύσα αρχή  ό τι θα τήρει  τήν 

ύπόχρε ωσή εχεμύ θειας, ιδιαι τερα δε και ενδεικτικα :  

α. Θα απε χει από  όπόιαδή πότε πρα ξή, ενε ργεια ή  παρα λειψή αθε μιτόύ ανταγωνισμόύ  

και δεν θα διόχετεύ ει ή  γνωστόπόιει  πρός όπόιόνδή πότε τρι τό ό σα γνωρι ζει ή  ει ναι 

δύνατό ν να περιε λθόύν σε γνω σή τόύ σχετικα  με τό ε ργα τής αναθε τόύσας αρχή ς  

β. Θα κρατει  μύστικε ς και δεν θα γνωστόπόιει  πρός όιόνδή πότε τρι τό πλήρόφόρι ες, 

στόιχει α ή  δεδόμε να πόύ ει ναι δύνατό ν να γνωρι ζει ή  θα περιε λθόύν σε γνω σή τόύ, εξ 

αιτι ας ή  αφόρμή ς των ύπήρεσιω ν πόύ παρε χει, τήρω ντας εχεμύ θεια και από ρρήτό για 

κα θε τε τόια πλήρόφόρι α, στόιχει ό ή  δεδόμε νό.  

30.4 Σε περι πτωσή όπόιασδή πότε τε τόιας παραβα σεως τής εχεμύ θειας, ή αναθε τόύσα 

αρχή  μπόρει  να επιβα λει πόινικε ς ρή τρες ή  και να κήρύ ξει ε κπτωτό τόν ανα δόχό και σε 

κα θε περι πτωσή δικαιόύ ται να απαιτή σει απόκατα στασή τής βλα βής ή  ζήμι ας και τήν 

απόζήμι ωσή  τόύ στρεφό μενός, κατ' ενα σκήσή διακριτική ς τόύ εύχε ρειας, εναντι όν τόύ 

αναδό χόύ και κα θε τρι τόύ ύπαι τιόύ ή  ύπό χρεόύ πρός απόζήμι ωσή. 

30.5 Ο ανα δόχός αναλαμβα νει πλή ρως τις ύπόχρεω σεις πόύ απόρρε όύν από  τις 

διατα ξεις τόύ Ν. 2472/97 και τό νε ό Γενικό  Κανόνισμό  Πρόστασι ας Δεδόμε νων (GDPR), 

ό σόν αφόρα  τή διασφα λισή τόύ απόρρή τόύ και τήν ασφα λεια τής διαχει ρισής και τής 

επεξεργασι ας δεδόμε νων πρόσωπικόύ  χαρακτή ρα, πόύ θα περιε λθόύν καθ’ όιόνδή πότε 

τρό πό σε γνω σή τόύ κατα  τήν ύλόπόι ήσή τής δρα σής και τήν εκπλή ρωσή των 

ύπόχρεω σεων, πόύ αναλαμβα νει με τό παρό ν, τις όπόι ες ως α νω διατα ξεις δήλω νει ό τι 

γνωρι ζει και απόδε χεται τήν τή ρήσή  τόύς. 



54 

 

 

Άρθρο 31. Εκχώρηση  
 
31.1 Ο ανα δόχός δεν δικαιόύ ται να μεταβιβα σει ή  εκχωρή σει τή σύμφωνι α πλαι σιό ή  

εκτελεστική  σύ μβασή ή  με ρός αύτή ς χωρι ς τήν ε γγραφή σύναι νεσή τής αναθε τόύσας 

αρχή ς. 

31.2 Κατ’ εξαι ρεσή ό ανα δόχός δικαιόύ ται να εκχωρή σει τις απαιτή σεις τόύ ε ναντι τής 

αναθε τόύσας αρχή ς για τήν καταβόλή  σύμβατικόύ  τιμή ματός με βα σή τόύς ό ρόύς τής 

σύ μβασής σε Τρα πεζα τής επιλόγή ς τόύ (εκδόχε ας) πόύ λειτόύργει  νό μιμα στήν Ελλα δα 

ύπό  τις εξή ς πρόύ πόθε σεις:  

- Ο εκδόχε ας πρε πει να γνωρι ζει και να απόδε χεται ό λόύς τόύς ό ρόύς τής σύ μβασής 

μεταξύ  αναδό χόύ και αναθε τόύσας αρχή ς.  

- Η αναθε τόύσα αρχή  δικαιόύ ται να αντιτα ξει κατα  τόύ εκδόχε α ό λες τις ενστα σεις πόύ 

ε χει κατα  τόύ εκχωρήτή  και μετα  τήν αναγγελι α τής εκχω ρήσής.  

- Σε περι πτωσή πόύ για λό γόύς πόύ α πτόνται των σύμβατικω ν σχε σεων μεταξύ  

αναδό χόύ και αναθε τόύσας αρχή ς δεν πρόκύ ψει εν ό λω ή  εν με ρει ύπε ρ τής Τρα πεζας 

τό εκχωρόύ μενό τι μήμα (ενδεικτικα  αναφε ρόνται μειωμε νή εκκαθα ρισή 

ανθρωπόχρό νόύ, ε κπτωσή αναδό χόύ, απόμει ωσή σύμβατικόύ  τιμή ματός, αναστόλή  

εκτε λεσής τής σύ μβασής, διακόπή  σύ μβασής, καταλόγισμό ς ρήτρω ν, σύμβιβασμό ς 

κλπ.), ή αναθε τόύσα αρχή  δεν ε χει καμι α εύθύ νή ε ναντι τόύ εκδόχε α.  

31.3 Εα ν ό ανα δόχός πρόβει  σε μεταβι βασή ή  εκχω ρήσή χωρι ς τήν πρόήγόύ μενή 

σύναι νεσή τής αναθε τόύσας αρχή ς, ή τελεύται α δικαιόύ ται, χωρι ς πρόήγόύ μενή ό χλήσή, 

να επιβα λει τις κύρω σεις για αθε τήσή σύ μβασής.  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

Άρθρο 32. Διαδικασία ανάθεσης εκτελεστικών συμβάσεων  

 

32.1 Κατό πιν τής σύ ναψής τής σύμφωνι ας - πλαι σιό με τόν όικόνόμικό  φόρε α πόύ θα 

αναδειχθει  σύ μφωνα με τήν ανωτε ρω διαδικασι α, το Έργο θα χωριστεί σε επιμέρους 

έργα (εφεξής και Υποέργα), ανα λόγα με τις εκα στότε ανα γκες τής αναθε τόύσας 

αρχή ς, των όπόι ων τό επακριβε ς αντικει μενό, σύνόλικό  τι μήμα καθω ς και τα 

χρόνόδιαγρα μματα εκτε λεσής και λόιπα  σύναφή  στόιχει α δεν ει ναι γνωστα  εκ των 

πρότε ρων, αλλα  θα καθόρι ζόνται με τήν κα θε εκτελεστική  σύ μβασή πόύ θα 

ύπόγρα φεται μεταξύ  τής αναθε τόύσας αρχή ς και τόύ αναδό χόύ, ό όπόι ός θα καλει ται 

πρός ύπόγραφή , ύ στερα από  σχετική  διαδικασι α, ό πως πρόβλε πεται αμε σως 
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κατωτε ρω. 

32.2 Ειδικό τερα: 

Κάθε φόρά πόύ ή αναθέτόύσα αρχή απόφασίζει, στή διάρκεια ισχύός τής σύμφωνίας - 

πλαίσιό, τήν ύλόπόίήσή ενός επιμέρόύς έργόύ, θα καλεί τόν αντισύμβαλλόμενό είτε να 

ύπόγράψει τή σχετική εκτελεστική σύμβασή είτε να πρόσέλθει σε διαβόύλεύσή και να 

ύπόβάλει, κατά κανόνα εντός χρόνικόύ διαστήματός πόύ δεν θα είναι μικρότερο των 

δέκα (10) εργάσιμων ημερών, σύμπλήρωματικά στόιχεία τής αρχικής πρόσφόράς 

τόύ για τήν ύλόπόίήσή τής σύγκεκριμένής εκτελεστικής σύμβασής/ύπόέργόύ, σύμφωνα 

με τις πρόδιαγραφές πόύ θα απόστείλει ή αναθέτόύσα αρχή με σχετική πρόσκλήσή. 

Στήν πρόσκλήσή θα απότύπώνόνται κατ’ ελάχιστό: 

 τό ακριβές περιεχόμενό των εργασιών τόύ ύπόέργόύ, ήτόι όι σύγκεκριμένες 

ύπήρεσίες και ό ανθρωπόχρόνός ανά ειδικότήτα πόύ ζήτόύνται εκ των όσων 

περιγράφόνται στό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Διεύκρινίζεται ότι, στήν κάθε εκτελεστική 

σύμβασή θα περιλαμβάνόνται ύπήρεσίες ύπόστήριξής για ένα εργόστάσιό κατά 

κανόνα ετήσίως, αλλά ή αναθέτόύσα αρχή κατά τήν κρίσή τής μπόρεί να  

ζήτήσει τή σύναψή εκτελεστικής σύμβασής όπότεδήπότε και με όπόιόνδήπότε 

τρόπό κρίνει σκόπιμό για τήν εξύπήρέτήσή των αναγκών τής και ό ανάδόχός 

όφείλει να ανταπόκριθεί. 

 τό χρόνόδιάγραμμα, στό όπόίό θα σύμπεριλαμβάνόνται όι χρόνόι ύλόπόίήσής 

τύχόν επί μέρόύς φάσεων, 

 ό ελάχιστός αριθμός μελών τής όμάδας έργόύ/κατήγόρία, πόύ πρέπει να 

διαθέσει ό ανάδόχός, τα σύγκεκριμένα πρόσόντα τής όμάδας έργόύ, όι 

κατήγόρίες στις όπόίες ανήκόύν και όι ζήτόύμενόι ανθρωπόμήνες (α/μ)  ανά 

κατήγόρία,  

 ό διαθέσιμός πρόϋπόλόγισμός, με βάσή τόύς ανωτέρω α/μ ανά κατήγόρία 

(σύμφωνα με τήν αμόιβή α/μ ανά κατήγόρία πόύ δόθήκε στήν όικόνόμική 

πρόσφόρά τόύ σύμβαλλόμενόύ φόρέα), 

 ό τόπός παρόχής των σύγκεκριμένων ζήτόύμενων ύπήρεσιών. 

32.3 Αν ό ανα δόχός δεν πρόσε λθει πρός ύπόγραφή  τής εκτελεστική ς σύ μβασής ή  σε 

διαβόύ λεύσή ή  δεν ύπόβα λει τα ζήτόύ μενα σύμπλήρωματικα  στόιχει α τής αρχική ς τόύ 

πρόσφόρα ς, ή αναθε τόύσα αρχή  τόν κήρύ σσει ε κπτωτό και καταπι πτει τό σύ νόλό τής 

εναπόμει νασας εγγύ ήσής καλή ς εκτε λεσής τής σύμφωνι ας-πλαι σιό.  

32.4 Σε κάθε εκτελεστική σύμβασή θα καθόρίζόνται τα στόιχεία, πόύ αναφέρόνται 

στήν παρ. 32.1 σύμφωνα με τή σχετική πρόσκλήσή τής αναθέτόύσας αρχής και 

ενδεχόμένως  τήν αντίστόιχή σύμπλήρωματική πρόσφόρά τόύ αναδόχόύ.  
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Άρθρο 33. Δικαιολογητικά κατακύρωσης της εκτελεστικής σύμβασης  

 

Μετά τήν όλόκλήρωσή τής διαβόύλεύσής, ό ανάδόχός στή σύμφωνία πλαίσιό, 

ειδόπόιείται από τήν αναθέτόύσα αρχή να ύπόβάλει ενήμερωμένα τα σχετικά 

δικαιόλόγήτικά περί μή σύνδρόμής λόγων απόκλεισμόύ καθώς και επικαιρόπόιήμένα 

δικαιόλόγήτικά πρόσωπικής κατάστασής (νόμιμόπόίήσής, κλπ.) πόύ αναφέρόνται στό 

άρθρό 18 παραπάνω. 

Άρθρο 34. Αξιολόγηση δικαιολογητικών  

 
34.1 Η αξιόλόγήσή των δικαιόλόγήτικών τόύ αναδόχόύ τής σύμφωνίας- πλαίσιό θα 

διενεργήθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στήν παρόύσα πρόσκλήσή .  

34.2 Εφόσόν σύντρέχόύν όι περιπτώσεις απόκλεισμόύ τόύ άρθρόύ 14 τής πρόσκλήσής , 

ό ανάδόχός τής σύμφωνίας- πλαίσιό κήρύσσεται έκπτωτός και καταπίπτει ύπέρ τής 

αναθέτόύσας αρχής ή εγγύήσή καλής εκτέλεσής τής σύμφωνίας πλαίσιό. 

Άρθρο 35. Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης  

 

35.1 Όταν ή σύμφωνία-πλαίσιό έχει ύπόστεί πρόσύμβατικό έλεγχό από τό Ελεγκτικό 

Σύνέδριό, όι εκτελεστικές αύτής σύμβάσεις ύπάγόνται σε έλεγχό νόμιμότήτας από τό 

Ελεγκτικό Σύνέδριό μόνό εφόσόν τό σύμβατικό τόύς τίμήμα ύπερβαίνει αύτότελώς τό 

όριό πόύ πρόβλέπεται στήν παρ. 1 τόύ άρθρόύ 324 τόύ ν. 4700/2020. 

35.2 Μετά τόν θετικό πρόσύμβατικό έλεγχό τόύ σχεδίόύ εκτελεστικής σύμβασής από 

τό Ελεγκτικό Σύνέδριό, εφόσόν σύντρέχει περίπτωσή, κατά τα παραπάνω, ή  

αναθέτόύσα αρχή απόστέλλει ήλεκτρόνικά ανακόίνωσή τής απόφασής κατακύρωσής 

στόν ανάδόχό τής σύμφωνίας – πλαίσιό με τόν όπόίό πρόκειται να ύπόγραφεί ή 

εκτελεστική σύμβασή και τόν καλεί να πρόσέλθει για τήν ύπόγραφή τής σύμβασής σε 

καθόρισμένή ήμερόμήνία και ώρα. Από τήν ως άνω ανακόίνωσή ή εκτελεστική σύμβασή 

θεωρείται σύναφθείσα, τό δε έγγραφό τής σύμβασής έχει απόδεικτικό χαρακτήρα.  

35.3 Για τήν καλή εκτέλεσή των όρων τής εκτελεστικής σύμβασής, ό ανάδόχός παρέχει 

πριν ή κατά τήν ύπόγραφή τής εγγύήσή καλής εκτέλεσής, τό ύψός τής όπόίας 

καθόρίζεται σε πόσόστό 4 % τής αξίας τής εκτελεστικής σύμβασής. Για τήν παραπάνω 

ισχύόύν  τα ειδικότερα αναφερόμενα στό άρθρό 9 τής παρόύσας.  
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Άρθρο 36. Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης 

 

Η εκτελεστική σύμβασή θεωρείται ότι όλόκλήρώθήκε όταν:  

α. Παραδόθήκε τό σύνόλό των πρόβλεπόμενων ύπήρεσιών και παραδότέων.  

β. Παραλήφθήκαν όριστικά (πόσότικά και πόιότικά) όι πρόβλεπόμενες ύπήρεσίες και 

παραδότέα.  

γ. Έγινε ή απόπλήρωμή τόύ σύμβατικόύ τιμήματός αφόύ, πρόήγόύμένως επιβλήθήκαν 

τύχόν κύρώσεις ή εκπτώσεις.  

δ. Εκπλήρώθήκαν και όι τύχόν λόιπές σύμβατικές ύπόχρεώσεις και από τα δύό 

σύμβαλλόμενα μέρή και απόδεσμεύθήκαν όι σχετικές εγγύήσεις κατά τα πρόβλεπόμενα 

από τήν εκτελεστική σύμβασή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

της Συμφωνίας Πλαίσιο  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ  

Α.1.1 Συνοπτική Περιγραφή του έργου και της λειτουργίας της Α.Α.  
 
Η αναθέτόύσα αρχή είναι νόμικό πρόσωπό ιδιωτικόύ δικαίόύ και ανήκει στόύς φόρείς  

τής Γενικής Κύβέρνήσής. Η κύρια δραστήριότήτα τής αναθέτόύσας αρχής είναι ή 

AMYNTIKH ΒIOMHXANIA. Η αναθέτόύσα αρχή (ΕΑΣ) σχεδιάζει, αναπτύσσει, 

κατασκεύάζει και πρόμήθεύει με Νατόϊκόύ τύπόύ όπλα, όπλικά σύστήματα και 

πύρόμαχικά τις Ελλήνικές Ένόπλες Δύνάμεις. Τρία από τα εργόστάσια τής αναθέτόύσας 

αρχής βρίσκόνται σε περιόχές τής Αττικής (Υμήττός, Μάνδρα, Λαύριό), ενώ τό τέταρτό 

από αύτά στό Αίγιό Αχαΐας. Τό ανθρώπινό δύναμικό τής Αναθέτόύσας Αρχής ανέρχεται 

σε 447  άτόμα, ό κύριός μέτόχός τής είναι τό Υπόύργείό Οικόνόμικών ενώ ή εταιρεία 

επόπτεύεται από τό Υπόύργείό Εθνικής Άμύνας. Ειδικότερα, ή αναθέτόύσα αρχή 

δραστήριόπόιείται σε: 

 Ανα πτύξή & Παραγωγή  : 

o Όπλων φόρήτόύ  όπλισμόύ  

o Οπλικω ν σύστήμα των 

o Πύραύλικω ν σύστήμα των 

o Πύρόμαχικω ν 

o Παρελκό μενων & Ανταλλακτικω ν ό πλων φόρήτόύ  όπλισμόύ  

 Αναβα θμισή και εκσύγχρόνισμό  ό πλων & όπλικω ν σύστήμα των 

 Σύντή ρήσή όπλικω ν & πύραύλικω ν σύστήμα των 

 Έλεγχό, αξιόλό γήσή, σύλλόγή , απόστρατικόπόι ήσή απαξιωμε νων πύρόμαχικω ν  

 Βλήτικε ς δόκιμε ς και ελε γχόύς:  

o Πύρόμαχικω ν 

o Όπλων 

o Υλικω ν 

 Η αναθε τόύσα αρχή  ει ναι σή μερα :  

 Απόκλειστικό ς Πρόμήθεύτή ς των Ελλήνικω ν Ενό πλων Δύνα μεων και Σωμα των 

Ασφαλει ας σε Όπλα & Πύρόμαχικα  κατασκεύαζό μενα στήν Ελλα δα. 

 Πιστόπόιήμε νός Κατασκεύαστή ς & Πρόμήθεύτή ς αμύντικω ν ύλικω ν από  ΥΕΘΑ 
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ξε νων κρατω ν. Μεταξύ  αύτω ν, ΗΠΑ, Γαλλι α, Ινδι α κλπ. 

 O μό νός Εξόύσιόδότήμε νός από  τήν Γερμανική  Heckler & Koch κατασκεύαστή ς 

αύτό ματων τύφεκι ων 7.62mmG3 στήν Εύρω πή. 

 Πα ρόχός πλή ρόύς ύπόστή ριξής τόύ ΥΕΘΑ σε αναβα θμισή & εκσύγχρόνισμό  τόύ 

όπλόστασι όύ τής χω ρας. 

 Με λός τόύ Consortium πόύ ανε πτύξε τόν πύ ραύλό αε ρός-αε ρός IRIS-T. 

Κατασκεύαστή ς των Warhead & SAU τόύ πύραύ λόύ. 

 Πιστόπόιήμε νό από  τό ΝΑΤΟ ως ε να από  τα 5 Εξόύσιόδότήμε να Κε ντρα 

Απόσύναρμόλό γήσής-Σύντή ρήσής-Σύναρμόλό γήσής Πύραύ λων (MADF). 

Για τήν επι τεύξή των πόιότικω ν στό χων τής αναθε τόύσας αρχή ς εφαρμό ζεται σύ στήμα 

διαχει ρισής πόιό τήτας τό όπόι ό ικανόπόιει  τις απαιτή σεις τόύ ISO 9001:2015.  

 

A.1.2 Περιγραφή του γενικού πλαισίου της Συμφωνίας-Πλαίσιο 
 
Η παραγωγική  δραστήριό τήτα τής αναθε τόύσας αρχή ς, πόύ αφόρα  α μεσα σε 

στρατιωτικό  εξόπλισμό  κατα  τα παραπα νω, εξαρτα ται από  τό αντικει μενό, τό πλή θός 

και τό με γεθός των σύμβα σεων, πόύ αναλαμβα νει να ύλόπόιή σει για λόγαριασμό  των 

πελατω ν τής και αύξόμειω νεται βα σει των παραπα νω. Η κατανόμή , δε, τής 

παραγωγική ς δραστήριό τήτας κατ΄ αντικει μενό μεταξύ  των εργόστασι ων 

πρόσδιόρι ζεται, επι σής από  τα παραπα νω κριτή ρια σε σύνδύασμό  με τόν εξειδικεύμε νό 

εξόπλισμό  και τήν παραγωγική  ικανό τήτα κα θε εργόστασι όύ. Αναλό γως 

πρόσδιόρι ζόνται και όι ανα γκες τής αναθε τόύσας αρχή ς σε βιόμήχανικό  

πρόσωπικό /εξειδικεύμε νόύς εργα τες για τήν εκτε λεσή των σύμβα σεων, τό σό σύνόλικα , 

ό σό και ανα  εργόστα σιό παραγωγή ς. Απότε λεσμα των παραπα νω ει ναι ό τι ή 

αναθε τόύσα αρχή  ε χει ανα γκες για εξειδικεύμε νόύς βιόμήχανικόύ ς εργα τες, πόύ θα 

σύμπρα ττει με τόύς μό νιμόύς εργαζό μενόύς στα εργόστα σια για τήν εκτε λεσή των 

παραπα νω σύμβα σεων τής πελατει ας τής, πόύ ό λες αφόρόύ ν σε στρατιωτικό  

εξόπλισμό , αλλα  όι παραπα νω ανα γκες δεν ει ναι γνωστε ς και δεν μπόρόύ ν εξ αρχή ς να 

πρόσδιόριστόύ ν κατα  ει δός, πόσό τήτα και κατήγόρι α ό πως και κατα  εργόστα σιό 

παραγωγή ς, καθιστω ντας επιβεβλήμε νή τή σύ ναψή σύμφωνι ας – πλαι σιό για 

ύπήρεσι ες ύπόστή ριξής με παρόχή  βιόμήχανικω ν εργατω ν.  

Α.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Σκόπό ς τής σύμφωνι ας - πλαι σιό ει ναι ή ενι σχύσή τής επιχειρήσιακή ς ικανό τήτας τής 

αναθε τόύσας αρχή ς για τήν ύλόπόι ήσή βιόμήχανικω ν πρόγραμμα των παραγωγή ς, τα 

όπόι α αφόρόύ ν α μεσα σε στρατιωτικό  εξόπλισμό . 
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Α.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Α.3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  
 
Τό αντικει μενό τόύ ε ργόύ τής σύμφωνι ας - πλαι σιό σύνι σταται στήν παρόχή  

ύπόστήρικτικω ν ύπήρεσιω ν πρός τήν αναθε τόύσα αρχή  με τή δια θεσή ανθρωπόχρό νόύ 

εξειδικεύμε νων βιόμήχανικω ν εργατω ν σύγκεκριμε νων ειδικότή των και επιπε δόύ 

εμπειρι ας/γνω σεων, πόύ θα σύμπρα ξόύν στήν εκτε λεσή των  παραπα νω 

πρόγραμμα των  παραγωγή ς, τα οποία αφορούν άμεσα σε στρατιωτικό εξοπλισμό.  

Στό πλαίσιό τόύ έργόύ θα λάβόύν χώρα όι ακόλόύθες Ομάδες Εργασιών, ανά 

εργόστάσιό παραγωγής, όπως αναλύόνται ενδεικτικά παρακάτω:  

Ομάδα Εργασιών 1: Υπόστήριξή στήν παραγωγή ύλικόύ ανά εργόστάσιό παραγωγής, 

ήτόι ενδεικτικά: Εργασία στις γραμμές παραγωγής τόύ εργόστασίόύ σε τεχνικές 

εργασίες πόύ τόύς ανατίθενται από τόν Υπεύθύνό τής αναθέτόύσας αρχής και τόύς 

μήχανικόύς παραγωγής, με βάσή σύγκεκριμένό πλάνό παραγωγής πόύ ήδή ύφίσταται. 

Ομάδα Εργασιών 2: Υπόστήριξή στήν ύλόπόίήσή, επισκεύή και σύντήρήσή των 

εγκαταστάσεων για τήν παραγωγή ύλικόύ σε κάθε βιόμήχανική μόνάδα ήτόι 

ενδεικτικά: Υλόπόίήσή, επισκεύή και σύντήρήσή των ήλεκτρόλόγικών εγκαταστάσεων 

στήν βιόμήχανική εγκατάστασή, Επισκεύή και σύντήρήσή εγκαταστάσεων 

κλιματισμόύ, Επισκεύή και σύντήρήσή θερμικών και ύδραύλικών εγκαταστάσεων, 

Εργασίες επισκεύής και σύντήρήσής μήχανήμάτων και εξόπλισμόύ παραγωγής. 

Ομάδα Εργασιών 3: Βόήθήτικές ύπήρεσίες για τήν ύλόπόίήσή και διόίκήσή τόύ 

παραγωγικόύ έργόύ. 

Α.3.2 Απαιτήσεις Ομάδας Έργου 
 
Ο ανα δόχός θα πρε πει να διαθε σει για τήν ύλόπόι ήσή τής σύμφωνι ας - πλαι σιό 

πρόσωπικό  επαρκε ς σε πλή θός και δεξιό τήτες. Σύγκεκριμε να απαιτει ται να διαθε σει 

εξειδικεύμε νόύς εργα τες, με τα παρακα τω πρόσό ντα (επι πεδό εκπαι δεύσής ή  

κατήγόρι α επαγγελματική ς α δειας, κατα  περι πτωσή και ό πόύ απαιτει ται) στις κα τωθι 

κατήγόρι ες: 

 

Κατηγορίες Ειδικότητας Στελεχών 

Ελάχιστα Απαιτούμενα 

Προσόντα 

Ομάδα Εργασιών 1  

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ή /και 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 

Ολόκλή ρωσή ύπόχρεωτική ς 

εκπαι δεύσής 

ΝΤΟΥΚΑΔΟΡΟΣ/ΒΑΦΕΑΣ (ΥΕ ή  ΔΕ) Ολόκλή ρωσή ύπόχρεωτική ς 
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Κατηγορίες Ειδικότητας Στελεχών 

Ελάχιστα Απαιτούμενα 

Προσόντα 

εκπαι δεύσής 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ Ολόκλή ρωσή ύπόχρεωτική ς 

εκπαι δεύσής 

ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 

(≥Β’ ΤΑΞΗΣ) 

Ολόκλή ρωσή ύπόχρεωτική ς 

εκπαι δεύσής και Άδεια Β΄ τα ξής 

Ομάδα Εργασιών 2  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΕ) 

(ΑΔΕΙΑ ≥Γ’ ΤΑΞΗΣ) 

Ολόκλή ρωσή δεύτερόβα θμιας 

εκπαι δεύσής και Άδεια Γ΄ τα ξής 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΕ) 

(ΑΔΕΙΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ) 

Ολόκλή ρωσή δεύτερόβα θμιας 

εκπαι δεύσής και Άδεια ΣΤ΄ τα ξής 

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

(ΔΕ) 

Ολόκλή ρωσή δεύτερόβα θμιας 

εκπαι δεύσής και πτύχι ό 

επαγγελματική ς ειδικό τήτας 

επιπε δόύ 4 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΕ) Ολόκλή ρωσή δεύτερόβα θμιας 

εκπαι δεύσής και πτύχι ό 

επαγγελματική ς ειδικό τήτας 

επιπε δόύ 4 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΕ) 

Ολόκλή ρωσή δεύτερόβα θμιας 

εκπαι δεύσής και πτύχι ό 

επαγγελματική ς ειδικό τήτας 

επιπε δόύ 4 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΔΕ) 

(ΠΤΥΧΙΟ Γ’ ΤΑΞΗΣ) 

Ολόκλή ρωσή δεύτερόβα θμιας 

εκπαι δεύσής και Πτύχι ό Γ΄ τα ξής 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ (ΔΕ) 

(ΔΙΠΛΩΜΑ Δ’ ΚΑΤΗΓ.) 

Ολόκλή ρωσή δεύτερόβα θμιας 

εκπαι δεύσής και δι πλωμα όδή γήσής 

Δ΄ κατήγόρι ας 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΔΕ) Ολόκλή ρωσή δεύτερόβα θμιας 

εκπαι δεύσής και πτύχι ό 

επαγγελματική ς ειδικό τήτας 

επιπε δόύ 4 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΕ) Ολόκλή ρωσή δεύτερόβα θμιας 

εκπαι δεύσής και πτύχι ό 

επαγγελματική ς ειδικό τήτας 

επιπε δόύ 4 

Ομάδα Εργασιών 3  

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Ολόκλή ρωσή δεύτερόβα θμιας 

εκπαι δεύσής 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ) 

Ολόκλή ρωσή δεύτερόβα θμιας 

εκπαι δεύσής 
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Όλόι όι α ρρενες εργαζό μενόι θα πρε πει να ε χόύν εκπλήρω σει τις στρατιωτικε ς τόύς 

ύπόχρεω σεις. 

Σε κα θε πρό σκλήσή εκτελεστική ς σύ μβασής θα πρόσδιόρι ζόνται επακριβω ς:  

o όι ανθρωπόμή νες, πόύ όφει λει να διαθε σει ό ανα δόχός ανα  κατήγόρι α 

πρόσωπικόύ . Ως ανθρωπόμή νας όρι ζεται χρό νός πλή ρόύς απασχό λήσής 

21 ήμερω ν, ή τόι 168 ωρω ν.  

o ό ελα χιστός αριθμό ς εργαζόμε νων ανα  κατήγόρι α, πόύ όφει λει να 

διαθε σει ό ανα δόχός σύ μφωνα με τις κατήγόρι ες πόύ ε χόύν περιγραφει  

ανωτε ρω .  

o τα επι  με ρόύς πρόσό ντα των μελω ν τής όμα δας ε ργόύ και ή 

απαιτόύ μενή τεκμήρι ωσή αύτω ν, πόύ όφει λει να πρόσκόμι σει ό 

ανα δόχός  

o ό τό πός απασχό λήσής των παραπα νω. 

 

 

 

Α.4 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
1. Στό πλαι σιό εκτελεστικω ν σύμβα σεων : 

 

Α. ό ανα δόχός θα παρε χει ύπόστή ριξή με τή δια θεσή ανθρωπόχρό νόύ εξειδικεύμε νων 

βιόμήχανικω ν εργατω ν για τήν  εκτε λεσή από  τήν αναθε τόύσα αρχή  πρόγραμμα των 

παραγωγή ς στα εργόστα σια  τής, τα οποία  αφορούν άμεσα σε στρατιωτικό εξοπλισμό αι 

με τή ρήσή των κανόνισμω ν και εντόλω ν λειτόύργι ας και των πρότύ πων πόιό τήτας τής 

αναθε τόύσας αρχή ς, ό σόν αφόρα  τήν ταχύ τήτα, ασφα λεια, εχεμύ θεια  και πόιό τήτα.  

Β. Η παραγωγική  λειτόύργι α τής αναθε τόύσας αρχή ς πραγματόπόιει ται από  Δεύτε ρα 

ε ως Παρασκεύή  και ω ρες 07.00 ε ως 15.00 (τακτική  λειτόύργι α) χωρι ς να απόκλει εται 

και λειτόύργι α σε επι  πλε όν ω ρες (ε κτακτή λειτόύργι α κατα  ω ρες ) καθω ς και Σα ββατό 

ή /και Κύριακή  (ε κτακτή λειτόύργι α κατα  ήμε ρες). Ο ανα δόχός θα παρε χει τις ύπήρεσι ες 

τόύ  δια θεσής τής Ομα δας ε ργόύ σε σύγκεκριμε νό εργόστα σιό τής αναθε τόύσας αρχή ς  

με τή ρήσή των ωρω ν, ωραρι ων και ήμερω ν τακτική ς λειτόύργι ας τής αναθε τόύσας 

αρχή ς, ό πως θα εξειδικεύ όνται σε κα θε εκτελεστική  σύ μβασή (τακτικε ς ύπήρεσι ες)   

καθω ς και πρό σθετες ύπήρεσι ες σε κα θε περι πτωσή ε κτακτής λειτόύργι ας κατα  ω ρες ή  

ήμε ρες, εφό σόν λα βει σχετική  ε γγραφή ή  πρόφόρική  εντόλή  από  τα αρμό δια ό ργανα 

τής  αναθε τόύσας αρχή ς (πρό σθετες ύπήρεσι ες). Στήν περι πτωσή παρόχή ς  πρό σθετων 
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ύπήρεσιω ν από  τόν ανα δόχό κα θε ήμε ρα πλή ρόύς απασχό λήσής ενό ς πρόσω πόύ 

ισόδύναμει  με δύό ανθρωπόήμε ρες και πιστόπόιει ται αναλό γως και  αύτότελω ς / 

διακριτα  ε ναντι των τακτικω ν τόύ ύπήρεσιω ν, σύ μφωνα με τό α ρθρό 28.3. 

Γ. όι ύπήρεσι ες τής Ομα δας ε ργόύ θα παρε χόνται με επι βλεψή από  τόν Σύντόνιστή  

Έργόύ τής αναθε τόύσας αρχή ς, ό όπόι ός ε χει σύγκεκριμε να καθή κόντα, πόύ 

περιγρα φόνται σε διαδικασι ες τόύ σύστή ματός πόιό τήτας τής αναθε τόύσας αρχή ς και 

στόύς κανόνισμόύ ς εσωτερικω ν διαδικασιω ν .  

Δ. ό ανα δόχός όφει λει να εξασφαλι ζει και πραγματικα  να διαθε τει, σε καθήμερινή  βα σή, 

ό λό τό απαραι τήτό πρόσωπικό  με τήν απαιτόύμε νή γνω σή, εμπειρι α και ειδι κεύσή, καθ' 

ό λή τή δια ρκεια παρόχή ς των ύπήρεσιω ν, ω στε να καλύ πτόνται όι ανα γκες παρόχή ς τής 

ύπήρεσι ας και ή σύνεχή ς και απρό σκόπτή κα λύψή αύτή ς.  

Ε.  Ο ανα δόχός όφει λει να τήρει  τις ύπόχρεω σεις στόύς τόμει ς τόύ περιβαλλόντικόύ , 

κόινωνικόασφαλιστικόύ  και εργατικόύ  δικαι όύ, πόύ ε χόύν θεσπιστει  με τό δι καιό τής 

Ένωσής, τό εθνικό  δι καιό, σύλλόγικε ς σύμβα σεις ή  διεθνει ς διατα ξεις περιβαλλόντικόύ , 

κόινωνικόασφαλιστικόύ  και εργατικόύ  δι καιό, όι όπόι ες απαριθμόύ νται στό 

Παρα ρτήμα Χ τόύ Πρόσαρτή ματός Α τόύ ν. 4412/2016. Η τή ρήσή των εν λό γω 

ύπόχρεω σεων από  τόν Ανα δόχό και τόύς ύπεργόλα βόύς τόύ ελε γχεται και βεβαιω νεται 

από  τα ό ργανα πόύ επιβλε πόύν τήν εκτε λεσή τής εκα στότε εκτελεστική ς σύ μβασής και 

τις αρμό διες δήμό σιες αρχε ς και ύπήρεσι ες πόύ ενεργόύ ν εντό ς των όρι ων τής εύθύ νής 

και τής αρμόδιό τήτα ς τόύς.  

Ενδεικτικα , ό ανα δόχός ύπόχρεόύ ται στήν καταβόλή  ό λων των νό μιμων απόδόχω ν, 

απόζήμιω σεων και πρόσαύξή σεων πόύ πρόβλε πόνται από  τήν εργατική  νόμόθεσι α 

πρός τό πρόσωπικό  πόύ θα απασχόλει  στό ε ργό. Υπόχρεόύ ται, επι σής να ασφαλι ζει και 

να διατήρει  καθ΄ ό λή τή δια ρκεια ύλόπόι ήσής τής εκτελεστική ς σύ μβασής και τύχό ν 

παρατα σεω ν τής, ασφαλισμε νό στόύς αρμό διόύς κόινωνικόασφαλιστικόύ ς φόρει ς τό 

παραπα νω πρόσωπικό . Επι  πλε όν, ύπόχρεόύ ται σύ μφωνα με τόύς ισχύ όντες νό μόύς να 

εφαρμό ζει στό πρόσωπικό  τόύ, τό όπόι ό θα διατεθει  στα πλαι σια τής εκα στότε 

εκτελεστική ς σύ μβασής, τα απαραι τήτα με τρα για τήν πρόαγωγή  τής ύγει ας και τής 

ασφα λειας τόύ (Τεχνικό ς Ασφαλει ας και Ιατρό ς Εργασι ας).  

ΣΤ. Ο ανα δόχός καθ΄ ό λή τή δια ρκεια τής εκα στότε εκτελεστική ς σύ μβασής όφει λει να 

παρε χει πρός τήν αναθε τόύσα αρχή  σε πρω τή ζή τήσή και γενικα  να ε χει διαθε σιμα πρός 

ε λεγχό από  τις αρμό διες Αρχε ς, τα απαραι τήτα δικαιόλόγήτικα  σχε σής εργασι ας με τα 

με λή τής όμα δας ε ργόύ (Σύ μβασή Πρό σλήψής, Ασφα λισή, κλπ.). 

 

2. Ο ανα δόχός ύπόχρεόύ ται εντό ς δε κα (10) ήμερω ν από  τήν ύπόγραφή  κα θε 

εκτελεστική ς σύ μβασής  να σύνα ψει, να παραδω σει στήν αναθε τόύσα αρχή  και να 
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διατήρει  καθ' ό λή τή δια ρκεια τής παραπα νω (με δύνατό τήτα ανανε ωσής για τύχό ν 

παρατα σεις τής), ασφαλιστή ριό σύμβό λαιό Γενική ς αστική ς και εργόδότική ς εύθύ νής 

ε ναντι τρι των, πόύ θα καλύ πτει ό λα τα με λή τής όμα δας ε ργόύ  με ανω τατό ό ριό 

εύθύ νής για ό λή τή δια ρκεια τής ασφα λισής, πόύ θα καθόρι ζεται από  τήν αναθε τόύσα 

αρχή  κατό πιν διαβόύ λεύσής με τόν ανα δόχό αναλό γως τόύ περιεχόμε νόύ τής 

εκτελεστική ς σύ μβασής.  Με τήν ασφα λισή αύτή  θα καλύ πτεται ή Αστική  και 

εργόδότική  εύθύ νή τόύ αναδό χόύ ε ναντι τρι των και όι ασφαλιστε ς ύπόχρεω νόνται να 

καταβα λόύν απόζήμιω σεις σε τρι τόύς για σωματικε ς βλα βες, θα νατό, ψύχική  όδύ νή ή  

ήθική  βλα βή και ύλικε ς ζήμιε ς/απω λειες πόύ πρόξε νήσε ό ανα δόχός ή /και ή όμα δα 

ε ργόύ, καθ' ό λή τή δια ρκεια και εξαιτι ας των εργασιω ν. 

Η ασφα λισή δεν απαλλα σσει όύ τε περιόρι ζει κατα  κανε να τρό πό τις ύπόχρεω σεις και 

εύθύ νες τόύ αναδό χόύ πόύ απόρρε όύν από  τήν εκτελεστική  σύ μβασή. Ο ανα δόχός 

παραμε νει απόκλειστικα  ύπεύ θύνός για τήν απόκατα στασή ζήμιω ν/απωλειω ν σε 

πρό σωπα ή /και πρα γματα, πε ρα από  τα πόσα  κα λύψής τόύ ασφαλιστήρι όύ. Στό 

ασφαλιστή ριό θα αναφε ρεται ρήτα  ή εκτελεστική  σύ μβασή καθω ς και ό τι στήν ε ννόια 

τής λε ξής "ανα δόχός" περιλαμβα νεται και τό πα σής φύ σεως πρόσωπικό  πόύ 

απασχόλει ται με όπόιαδή πότε σχε σή εργασι ας από  τόν ανα δόχό για αύτή ν, καθω ς 

επι σής και όι τύχό ν ύπεργόλα βόι τόύ αναδό χόύ. Σε περι πτωσή πόύ ή Ασφαλιστική  

Εταιρι α, με τήν όπόι α ό ανα δόχός σύνόμόλό γήσε τό ασφαλιστή ριό σύμβό λαιό, 

παραλει ψει ή  αρνήθει  (μερικα  ή  όλικα ) να καταβα λει απόζήμι ωσή για όπόιαδή πότε 

ζήμια  κλπ., για όπόιόδή πότε λό γό ή  αιτι α, ό ανα δόχός ε χει τήν απόκλειστική  εύθύ νή για 

τήν απόκατα στασή τής μή εξόφλήμε νής ζήμι ας κλπ., σύ μφωνα με τόύς ό ρόύς τής 

εκα στότε εκτελεστική ς σύ μβασής και ή αναθε τόύσα αρχή   δικαιόύ ται να παρακρατή σει 

από  όπόιόδή πότε λόγαριασμό  τόύ αναδό χόύ ή  από  εγγύ ήσή  τόύ τα πόσα  όπόιασδή πότε 

φύ σής, πόύ, κατα  τήν κρι σή τής, απαιτόύ νται για τήν απόκατα στασή τής εν λό γω 

ζήμι ας ή  βλα βής. 

 

3. Ο ανα δόχός ύπόχρεόύ ται εντό ς δε κα (10) ήμερω ν από  τήν ύπόγραφή  κα θε 

εκτελεστική ς σύ μβασής να σύνα ψει ασφαλιστή ριό σύμβό λαιό επαγγελματικω ν 

κι νδύνων με ιδιωτική  ασφαλιστική  εταιρι α τό όπόι ό θα καλύ πτει καθ' ό λή τή δια ρκεια 

τής παραπα νω (με δύνατό τήτα ανανε ωσής τόύ για τις τύχό ν παρατα σεις τής) 

όπόιαδή πότε φθόρα  ή  απω λεια σε βα ρός τής αναθε τόύσας αρχή ς καθω ς και εργατική ς 

φύ σεως ατύχή ματα τόύ πρόσωπικόύ  πόύ θα απασχόλει ται στόν τό πό παρόχή ς των 

ύπήρεσιω ν. 

 

4. Η αναθε τόύσα αρχή  δικαιόύ ται να ζήτή σει τήν αντικατα στασή με λόύς ή  μελω ν τής 
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όμα δας ε ργόύ σε περι πτωσή μή ικανόπόιήτική ς από δόσής και ό ανα δόχός ύπόχρεόύ ται 

να πρόβει  σε αύτή ν αμελλήτι  με πρό σωπα ι διων πρόσό ντων. 

5. Ούδεμι α ε ννόμή σχε σή ό πως εργασιακή  με όπόιαδή πότε μόρφή  (εξαρτήμε νής 

εργασι ας αόρι στόύ ή  όρισμε νόύ χρό νόύ ή  σύ μβασή μι σθωσής ε ργόύ) ή  α λλή, ύφι σταται 

μεταξύ  τής αναθε τόύσας αρχή ς και όπόιόύδή πότε με λόύς τής όμα δας ε ργόύ τόύ 

αναδό χόύ. Τα με λή τής όμα δας ε ργόύ ει ναι πρόσωπικό , πόύ ε χει πρόσλήφθει  από  τόν 

ανα δόχό, ό όπόι ός ε χει ε ναντι αύτω ν τήν ιδιό τήτα τόύ εργόδό τή και εύθύ νεται απε ναντι 

τόύς πλή ρως και απόλύ τως, ως εργόδό τής, ή δε αναθε τόύσα αρχή  δεν ε χει καμι α σχε σή 

με τα με λή τής όμα δας ε ργόύ και δεν φε ρει καμι α εύθύ νή απε ναντι τόύς όύ τε τα 

παραπα νω με λή τής όμα δας ε ργόύ απόκτόύ ν όπόιόδή πότε δικαι ωμα ε ναντι αύτή ς. 

Α.5 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι ύπήρεσι ες θα παρε χόνται στα εργόστα σια τής αναθε τόύσας αρχή ς και σύγκεκριμε να 

ακό λόύθες διεύθύ νσεις: 

α/α Εργοστάσιο Διεύθυνση / Τοποθεσία Περιοχή Τ.Κ. 

1 
Σύγκρό τήμα Εργόστασι όύ 
Υμήττόύ  (ΣΕΥ) 

Ανδρε α Λεντα κή 2 
Υμήττό ς, 
Αθή να 

172 37 

2 
Σύγκρό τήμα Εργόστασι όύ 
Λαύρι όύ (ΣΕΛ) 

Άνω Όρια 1 
Λαύ ριό, 
Αττική  

195 00 

3 
Σύγκρό τήμα Εργόστασι όύ 
Μα νδρας (ΣΕΜ) 

26ό χλμ. Παλαια ς Εθνική ς 
Οδόύ  Αθήνω ν - Θήβω ν 

Μα νδρα 
Γόύ βα, 
Αττική  

196 00 

4 
Σύγκρό τήμα Εργόστασι όύ 
Αιγι όύ (ΣΕΑ) 

Γε φύρα Μεγανι τή 
Αι γιό,  
Αχαι α  

251 00 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ /ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

- Εκτιμω μενή αξι α τής σύμφωνι ας – πλαι σιό, χωρι ς ΦΠΑ: 15.990.000,00 € (με ΦΠΑ 

19.827.600,00 €). 

- Η αναθε τόύσα αρχή  διατήρει  ως δικαι ωμα πρόαι ρεσής τή δύνατό τήτα με μόνόμερή  

δή λωσή τής, κατα  τήν από λύτή κρι σή τής και ανα λόγα με τις ανα γκες τής, να αναθε σει 

στόν ανα δόχό, ύπό  τόύς ό ρόύς τής μεταξύ  τόύς σύμφωνι ας πλαι σιό και με τις τιμε ς τής 

όικόνόμική ς τόύ πρόσφόρα ς, πρό σθετες ύπήρεσι ες με αντικει μενό ό μόιό με αύτε ς τής 

παρόύ σας διακή ρύξής σύνόλικόύ  πρόύ πόλόγισμόύ  με χρι τόύ 30% τόύ πρόύ πόλόγισμόύ  

τής παρόύ σας διακή ρύξής. Η ανα θεσή θα γι νει τό αργό τερό με χρι τή λή ξή τής 

σύμφωνι ας - πλαι σιό, με μια ή  περισσό τερες μόνόμερει ς δήλω σεις τής αναθε τόύσας 

αρχή ς. 
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- Σύνόλική  εκτιμω μενή αξι α σύμφωνι ας – πλαι σιό περιλαμβανόμε νόύ τόύ δικαιω ματός 

πρόαι ρεσής, χωρι ς ΦΠΑ: 20.787.000,00 € (με ΦΠΑ 25.775.880,00 €). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Νικόλαος Δ. Κωστόπουλος 

       Διευθύνων Σύμβουλος 


		2021-03-26T12:02:58+0000
	NIKOLAOS KOSTOPOULOS




