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Ά ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) αποτελεί νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης. Αποστολή του είναι η παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. σχετικά με τις πολιτικές τις οποίες 
σχεδιάζει και εφαρμόζει, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το εν λόγω εποπτεύον 
Υπουργείο και η στήριξη των δράσεων και των πολιτικών του Υπουργείου με εργαλεία, μεθόδους και 
τεχνικές που αναπτύσσονται, συγκροτούνται και είναι διαθέσιμα από το Ινστιτούτο, παρέχοντας 
κάθε δυνατή υποστήριξη στα εξειδικευμένα θέματα στα οποία καλείται να συμβάλει, σε εθνικό, 
περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο.  
Το ΕΙΕΑΔ δραστηριοποιείται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 
Υπουργείου «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ). Ήδη από τον φορέα  στο πλαίσιο του 
Ειδικού Στόχου 2 του ΕΠΑΝΑΔ υλοποιούνται μεγάλης προϋπολογιστικής βαρύτητας πράξεις, οι 
οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση επιχειρήσεων/κλαδικών συλλόγων με την εκπόνηση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες 
που διαμορφώνει η οικονομική κρίση. Το έργο υλοποιείται με 12.000 περίπου συμβάσεις κρατικών 
ενισχύσεων με άμεσα ωφελούμενους επιχειρήσεις και  έμμεσα ωφελούμενους περίπου 42.000 
εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές και με 650 συμβάσεις με κλαδικούς φορείς.  
Το ΕΙΕΑΔ ενεργεί επίσης: 
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- ως Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (TEBA ή 
FEAD)1 . 
- ως Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».  
- ως εταίρος στο πρόγραμμα  «Strategic Partnership for the development of a VET course on water 
efficiency technologies for water technicians» («AQUAVET») στο πλαίσιο του προγρράμματος 
Erasmus+. 
Το ΕΙΕΑΔ επίσης εντός του 2016 θα δραστηριοποιηθεί και στο πλαίσιο του προγράμματος του 
Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος όπου θα παρέχει  διοικητική υποστήριξη στο Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στους φορείς υλοποίησης 
του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» καθώς και Δράσεις Δημοσιότητας – 
Προβολής για την ενημέρωση, τόσο των δυνητικά ωφελούμενων, όσο και των εμπλεκόμενων, στην 
υλοποίηση του προγράμματος, υπαλλήλων, για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του 
προγράμματος. 
 
Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., καλούμενο στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή», προκηρύσσει, κατόπιν ακύρωσης του με 
αριθμ. πρωτ. 3689/24-8-2016 Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, λόγω 
ουσιώδους μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου, Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό προϋπολογισμού  εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων (168.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
διακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (208.320,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά,  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την 
παροχή οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης ο 
οποίος αναλύεται ως εξής: 
- εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (144.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν 

εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (178.560),ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, για την παροχή οικονομικών και λογιστικών συμβουλών σε θέματα τρέχουσας 
διαχείρισης στην Κεντρική Υπηρεσία και για 24 μήνες, όπως περιγράφεται στο οικείο μέρος 
της προκήρυξης. 

- Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι είκοσι εννέα χιλιάδων 
επτακοσίων εξήντα (29.760,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την παροχή 
οικονομικών και λογιστικών συμβουλών σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης για τις ανάγκες της 
διαχειριστικής αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» 
(TEBA) και για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, όπως περιγράφεται στο οικείο μέρος της 
προκήρυξης. 
 

 
Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών κατατάσσεται  στην CPV 79200000-6, 79210000-9, 79211000-6, 
79211100-7, 79211110-0, 79211200-8.  

                                                           
1  βλ. Άρθρο 45 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) καθώς και Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους   
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Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και οι σχετικές υποχρεώσεις του Aναδόχου περιγράφονται στο 
μέρος Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Διακήρυξης αυτής.   
 
ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην των περιπτώσεων που από τα συμφραζόμενα προκύπτει κάτι 
διαφορετικό, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 
Αναθέτουσα Αρχή 
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα 
(Κωστή Παλαμά 6-8, Τ.Κ. 11141), το οποίο,  δυνάμει της  από 28 Σεπτεμβρίου 2016 απόφασης του 
Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό.  
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού  
Η Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων της 
Αναθέτουσας Αρχής, που στεγάζεται στην ανωτέρω έδρα αυτής. 
Διακήρυξη 
Η παρούσα Διακήρυξη αποτελείται από το Μέρος Α΄: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β΄: Τεχνική 
Περιγραφή, το Παράρτημα Ι: Υποδείγματα Εγγυήσεων, το Παράρτημα ΙΙ: Υποδείγματα Υπεύθυνων 
Δηλώσεων, και το Παράρτημα ΙΙΙ: Σχέδιο Σύμβασης. 
Έργο  
Η παροχή οικονομικών και λογιστικών συμβουλών σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης. Το εν λόγω 
έργο  περιγράφεται αναλυτικά στο «Μέρος Β΄: Τεχνική Περιγραφή» της Διακήρυξης. 
 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού  
Το αρμόδιο για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό  και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων, καθώς και σύμφωνα με το 
Ν. 4412/2016.  
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και 
προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό 
γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από 
τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). 
Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή/και εταιρειών, ή κοινοπραξία, που  
συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο  εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης, 
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.  
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Αντίκλητος 
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν 
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 
Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 
Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον 
Ανάδοχο. 
Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά 
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). 
Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 
προκηρυσσόμενου Έργου. 
Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου  
Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη 
της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 
 
II. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  
 ΑΡΘΡΟ 3  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχοντας υπόψη: 
Α΄τις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α/98/2005), όπως ισχύει. 
2. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.  
3. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23/12/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. 
4. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
5. Του άρθρου 88 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170/5.8.2011) «Αναμόρφωση του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες Διατάξεις», περί 
ίδρυσης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως ισχύει τροποποιηθέν 
με τις παραγράφους 21 και 22 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 216/30.9.2011) και με το άρθρο 40 παρ.2 εδάφια 
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α και β  του Ν.4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, 
προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 89/11.4.2012).  
6. Του άρθρου 85 («Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας») του Ν. 
4368/2016 ( Α 21) « Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
7. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει,    
8. Της υπ΄ αριθμόν  14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών (ΦΕΚ Β 540/27.03.2008), όπως ισχύει, 
9. Της υπ΄ αριθμόν 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 απόφασης του Υπουργού, Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ Β' 1822/24/08/2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για 
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» 
10. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαρτίου2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον 
συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού, 
11. Της Εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για 
στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα, 
12. Της υπ΄ αριθμ. 25576/3251/5-6-2015 Απόφασης του Υπουργού και της Αναπληρωτή Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» (ΦΕΚ Β 1114/11.6.2015) 
13. Της υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα 
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», 
14. Το άρθρο 29 του ν.4052/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υποπαράγραφο Α2 του 
ν.4254/2014 (85/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (85/Α), καθώς και το άρθρο 22 παρ.1 εδ.α  του 
Ν.4255/2014 (ΦΕΚ Α` 11.04.2014) «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες 
διατάξεις»  
15. Την υπ’ αριθμ. Δ28οικ.23075/1806/07-07-2014 (2005/Β) απόφαση με θέμα «Παράταση της 
προβλεπόμενης προθεσμίας του κεφαλαίου Α, άρθρου 1 Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.2 περ.12 
του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ.Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», 
16. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση του Προβλήματος της Έλλειψης Στέγης, το οποίο 
εκπονήθηκε από τη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, 
17. Τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη». 
18. Την υπ αριθμ 74029/28.11.2014 Κοινοποίηση Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
19. Την υπ αριθμ 4768/2.12.2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού,  
20. Την υπ’αριθμ. 27671/2096/8-8-2014 απόφαση «Έγκριση σκοπιμότητας για δέσμευση  – 
ανάληψη πιστώσεων από τον ΚΑΕ 2762 του Φ33-220», 
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21. Την υπ αριθμ. Δ23/οικ.48277/2531 17.12.2014 (ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0) Έγκριση Σχεδίων του 
Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», 
22. Την Προγραμματική Σύμβαση που συνήφθη μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και των Τελικών Δικαιούχων/ Διαχειριστών,    
23. Το άρθρο 235 παρ. 3 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις». 
24. Της υπ’ αριθμ. 42178/Δ9.8794/19−12−2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 814/ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ)»., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 
20920/Δ9.5741/13-5-2015 (ΦΕΚ 351/15-5-2015, τ. ΥΟΔΔ), 22172/Δ9.6067/19-5-2015 (ΦΕΚ 
397/3-6-2015, τ. ΥΟΔΔ), 53423/Δ9.14356/24-11-2015 (ΦΕΚ 865/27-11-2015, τ. ΥΟΔΔ), 
1107/D.9.343/20-1-2016 (FEK 34/27-1-2016, τ. ΥΟΔΔ) και 11782/Δ9.3014/11-3-2016 (ΦΕΚ 
143/16-3-2016, τ. ΥΟΔΔ) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
25. Της υπ΄ αριθμόν 50506/Δ9.13595/11-11-2015 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 812/13-11-2015, τ. ΥΟΔΔ), περί ορισμού του Γενικού 
Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). 
 
 Β΄: 

1. Την από 28 Σεπτεμβρίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕΑΔ, με την οποία 
το ανωτέρω όργανο αποφάσισε τη διενέργεια της προκείμενης προμήθειας, ενέκρινε το 
κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και συνέστησε την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
του Διαγωνισμού. 

2. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί, ως προς τις γενικές υπηρεσίες προς το ΕΙΕΑΔ, 
από τον προϋπολογισμό του φορέα, ως προς δε τις προς το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υπηρεσίες από 
την Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

 
 
ΙΙΙ. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. 
 
4.1. Για άσκηση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ή από την γνώση από αυτόν της προσβαλλόμενης πράξης. Στην προκειμένη περίπτωση, η 
γνώση τεκμαίρεται από την ανάρτηση της πράξης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). ΄Ενσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
4.2. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
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4.3. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου 
με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή όπως αυτό τυχόν θα 
αναπροσαρμοστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Οικονομικών και Υποδομών. 
 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
5. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά 
την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 
6.  Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από 
τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία ή βάσει του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της 
Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) 
όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 
 
 
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΑΡΘΡΟ 5  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
5.1. Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (www.eiead.gr) και στην 
πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. και βρίσκεται αναρτημένη και στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων αυτού, στην ανωτέρω έδρα του (Κωστή Παλαμά 6-8 Αθήνα, 2ος όροφος). Στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα διατίθενται επίσης πληροφορίες για τη δραστηριότητα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 
η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), όπως ισχύει και στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147).  
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 30/09/2016 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  
24/10/2016 και ώρα 15:00               

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
http://www.eiead.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.  
5.2. Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί μία (1) φορά στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές 
εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, ως και σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες 
πανελλήνιας κυκλοφορίας.  Επίσης, η παρούσα θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια (Οικονομικό, ΕΒΕΑ), 
στον ΕΟΜΜΕΧ/ΕΤΕΑΝΑΕ και στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Τα έξοδα δημοσιεύσεως 
βαρύνουν το Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 
5.3. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 24η Οκτωβρίου 2016, ώρα 15.00, ήτοι μετά 
πάροδο είκοσι δύο (22) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 
 

 
 
 
 

 
5.4. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ., ήτοι την Δευτέρα 31 
Οκτωβρίου 2016, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε 
όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Διακήρυξη 
και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές 
που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, 
νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ στο τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

30-09-2016 30-09-2016 
   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

30-09-2016 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
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εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις 
υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, είναι 
αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και 
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
Η προσφορά, η Σύμβαση καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία (ηλεκτρονική και έντυπη) που είναι 
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 7  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, 
συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε 
κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΑΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ενωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην περίπτωση γ` της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με αντικείμενο  
απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τις υπηρεσίες παροχής 
οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης. 
7.1.1. Προσφορά ενώσεων προμηθευτών 
1.Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. 
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 
την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους 
ίδιους όρους. 
4. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 
5.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
6. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή 
της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο 
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο 
για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ΄Ενωση να περιβληθεί ορισμένη 
νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
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Οι ενώσεις προσώπων ή/και εταιρειών και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
οφείλουν να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
- Στην προσφορά να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής εκάστου και το ειδικό μέρος 
του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου. 
- Έκαστος να καλύπτει την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας του στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος από 
αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση 7.1. του παρόντος άρθρου («ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»).  
- Η απαίτηση για τριετή απασχόληση στο αντικείμενο που αναφέρεται στην προηγούμενη 
παράγραφο να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. 
 
7.2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:   
1 Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ του Ν. 
4412/2016 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
http://www.promitheus.gov.gr/
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει 
στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Τμήμα του έργου δύναται να ανατεθεί και υπεργολαβικά σε τρίτους εφόσον αυτοί δηλωθούν 
ονομαστικά στην τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου. Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση ανάληψης του 
έργου, θα ευθύνεται ακέραια έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για την τυχόν εκ μέρους του 
υπεργολάβου πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.   

 
ΆΡΘΡΟ 9  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 
Ι. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 7. 
ΙΙ. Όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
 α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς, 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της ‘Ενωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
 γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α· 48), 
 δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947


   

   

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

12 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215). 
 Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται, επίσης, όταν το πρόσωπο, εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
 αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
ΙΙΙ. α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και 
 β) μπορεί να αποδειχθεί με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 Αν ο οικονομικός φορέας είναι ‘Ελληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
IV.  α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α` του Ν. 4412/2016 
(περιλαμβάνεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
 β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
 γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 
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 δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
 ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 
 η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
 θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του. 
V. Eαν ο οικονομικός φορέας έχει αποκλειστεί από την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων.  
 
 ΑΡΘΡΟ 10  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
10.1.1. Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν 
ηλεκτρονικά Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει 
το 2 % της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, εκτός ΦΠΑ, δηλαδή ποσού Ευρώ 
τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (3.360,00). 
10.1.2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  δηλαδή  να λήγει στις 24-03-2017. Εγγυήσεις που θα 
αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω ημερομηνίας, θα απορρίπτονται σαν 
απαράδεκτες.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 
10.1.3 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ 
στους λοιπούς Προσφέροντες εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από αα) την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης και ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών 
μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών από την  ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 
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10.1.4. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
10.1.5. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
10.1.6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι 
αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, ευθυνόμενων 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μεταξύ τους. 
10.1.7. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 
78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 
 
ΑΡΘΡΟ 11  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1.- Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
*Όπου (υπο)φάκελος νοείται κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. Κατά την υποβολή 
της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
 
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  η 
εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 
περιλαμβάνονται: 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
1. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 
4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το Ν. 4412/2016,  όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 
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α.-  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Διακήρυξης και το 
σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.   
 
β.- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, (όπως 
Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας), στην οποία να:  
Ι. Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνουν ότι έλαβαν 
γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται, καθώς και ότι όλα τα στοιχεία 
που δηλώνονται είναι αληθή και πραγματικά.  
ΙΙ. Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
-  Ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
 α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς, 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της ‘Ενωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
 γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α· 48), 
 δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215). 
 
[Για το νομικά πρόσωπα πρέπει η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση να γίνεται από τους διαχειριστές 
στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) και από τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. για τους συνεταιρισμούς.] 
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- Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης [κύριας και επικουρικής], 
- Δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 
Α` του Ν. 4412/2016. 
- Δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
- Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 
- Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016, 
- Δεν τελεί σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του κατά την 
προετοιμασία της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 
4412/2016,  
 - Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
- Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
- Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του. 
- Δεν έχει αποκλειστεί από την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ούτε έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος 
- πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 7 της παρούσας («ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»),  
- είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση,  
- πληροί τα κριτήρια επιλογής αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 
και την τεχνική του ικανότητα (βλ. κατωτέρω)  
ΙΙΙ. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των αντίστοιχων 
δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται κατωτέρω.  
 
γ. Κάθε  νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός οφείλει, εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, να καταθέσει και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του μαζί με τις μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις ή κωδικοποιημένο καταστατικό καθώς 
και τα ΦΕΚ, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, ποιοί δεσμεύουν 
το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.) και η 
θητεία τους ή των μελών του διοικητικού οργάνου. 
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δ. Σε περίπτωση που η προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού δεν 
υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος, όπως αυτός προκύπτει από τα 
καταστατικά του, απαιτείται η προσκόμιση  επικυρωμένου αντιγράφου  πρακτικού ή απόφασης του 
αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου - 
με τα οποία παρέχεται σε τρίτο άτομο εξουσιοδότηση για να υπογράψει την προσφορά, όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως επίσης να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς σε 
όλα τα στάδιά της. 
 
 
 Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας. Υποβάλλονται κατά το στάδιο ελέγχου 
των δικαιολογητικών και είναι: 
 - Κατάλογος με γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική 
υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του 
ζητούμενου έργου καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από 
αυτούς υπηρεσιών. 
- Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο, έργων, 
τα οποία υλοποίησε (ή/ και υλοποιεί) ο προσφέρων κατά την προηγούμενη τριετία, είτε ως κύριος 
ανάδοχος, είτε ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 40%,  με 
ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού 
συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό.  
Για τα έργα που θα αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο θα πρέπει να προσκομιστούν αντίστοιχα 
πιστοποιητικά / σχετικές βεβαιώσεις από πελάτες για την υλοποίηση τους. Αν οι παραλήπτες των 
έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η προσήκουσα υλοποίηση του έργου αποδεικνύεται με 
σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, με δήλωση του εργοδότη 
των σχετικών συμβάσεων. 
Από τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να πιστοποιείται και ο προϋπολογισμός των έργων αυτών. 
Εάν το έργο το έχει υλοποιήσει ο προσφέρων ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας, θα πρέπει να 
προσκομίζει αντίγραφο του Συμφωνητικού από το οποίο αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής 
του. 
- Κατάλογος στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου του Αναδόχου, με αναλυτικά 
βιογραφικά στοιχεία και αναφορά ετών επαγγελματικής εμπειρίας σε ανάλογα έργα. Η απασχόληση 
εκφράζεται σε ανθρωποώρες (Α/Ω) μέχρι πρώτο δεκαδικό ψηφίο. 
 -  Όσα στελέχη της Ομάδας Έργου του Προσφέροντος δεν αποτελούν μόνιμα στελέχη του αλλά 
πρόκειται να απασχοληθούν με Σύμβαση Έργου, πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους,  ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με τον 
Προσφέροντα για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και ότι δέχονται τους όρους 
του παρόντος διαγωνισμού. 
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Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας. 
Υποβάλλονται επίσης κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και είναι: 

(1) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ή/και 

(2) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου 
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις 
τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ΄ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας 
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 
διαθέσιμε οι πληροφορίες για τον ελ λόγω κύκλο εργασιών. 

Ως ελάχιστη προϋπόθεση ο προσφέρων θα πρέπει να έχει κατά μέσο όρο  κύκλο εργασιών των τριών 
(3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 125% του προϋπολογισμού του υπό 
ανάθεση έργου.  
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. 
 
2.-  Ενώσεις προσώπων 
α.-  Οι ενώσεις προσώπων υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε έναν 
συμμετέχοντα στην ένωση.  
β.-  Επιπρόσθετα οι ενώσεις προσώπων πρέπει να υποβάλλουν και απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
κάθε Μέλους της Ένωσης, από την οποία να προκύπτει η  έγκρισή του για τη συμμετοχή του Μέλους  
στην Ένωση και το Διαγωνισμό, και με την οποία:  
- συστήνεται η Ένωση, 
- αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 
Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς,  
- παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των Μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου, 
- δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της   
Ένωσης (leader), 
- τα Μέλη δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρον έκαστος την ευθύνη για την εκπλήρωση του 
έργου.  
- ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 
εκπροσώπησή της έναντι της Αναθέτουσας  Αρχής. 
γ.-  Περαιτέρω για την υποβολή της προσφοράς από ένωση προσώπων ισχύουν τα εξής:   
1.- Η ένωση  υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους όσοι την 
αποτελούν είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους με συμβολαιογραφική πράξη.  Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής εκάστου 
μέλους της.  
2.- Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει 
προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 
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3.- Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. 
 Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
4.- Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 
την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης της, με την ίδια τιμή και τους 
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας  και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.  
 
3.-  Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά  
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά και στοιχεία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, επί ποινή 
αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α` 188). 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των ΦΕΚ,  στο Πρωτόκολλο του ΕΙΕΑΔ, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η 
εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.   
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών. 
 
Τεχνική προσφορά: υποβάλλεται και αυτή στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 
Η Τεχνική Προσφορά 
Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
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αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
 
Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και  αρίθμηση που έχει 
συνταχθεί το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή της Προκήρυξης. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι 
τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) 
του κατασκευαστικού οίκου.  
 
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του προσφέροντα. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία 
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Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από 
τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 12  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. 
12. 1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από 
τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 
12. 2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν 
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 
πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α` 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 
δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 
πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 
εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, 
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
12. 3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα 
στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 
12. 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
12. 5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του 
από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
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ΑΡΘΡΟ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
13.1. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
13.1.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες  για εκατόν είκοσι ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 22-02-2017. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος της μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
13.1.2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
ίσο με το ανωτέρω προβλεπόμενο από τη Διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 
 
13.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 
προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου. 
 
13.3. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές. 

 
13.4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά 
που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του 
Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο. 
 
Μετά από την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
κάθε τροποποίηση, διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της προσφοράς.  
 
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης θεωρείται ουσιώδης και η προσφορά απορρίπτεται. 
 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή επιφυλάξεις από τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης θα απορρίπτονται και θα επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο με την διαδικασία που 
προβλέπεται στην παρούσα. 
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Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
 
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.  
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς τυχόν τροποποίηση ή απόκρουση όρων της Πρόσκλησης κρίνει 
την προσφορά ως απαράδεκτη και μη αποδεκτή. 
 
 
13.5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω: 
ΤΙΜΕΣ 
Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την τιμή ανά μήνα, στο νόμισμα του ευρώ, 
ολογράφως και αριθμητικά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Η κατά τα ως άνω οικονομική προσφορά θα αναλύεται σε προσφερόμενη τιμή που θα 
αφορά στις  Υπηρεσίες γενικά προς την Κεντρική Υπηρεσία και σε αυτήν που θα αφορά στις 
υπηρεσίες ειδικά για το ΤΕΒΑ.  
2) δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος μόνον του έργου. 
 
Στο παραπάνω τίμημα συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή/μισθός, το ποσόν της ωριαίας/μηνιαίας 
αποζημίωσης κάθε μέλους του προσωπικού του Αναδόχου που τυχόν θα απασχοληθεί στο έργο, οι 
κοινωνικές εισφορές, τυχόν φόροι (εισοδήματος, κλπ), τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, κρατήσεις υπέρ 
τρίτων, και όλα τα τυχόν έξοδα παραμονής - μετακίνησης του προσφέροντος ή του προσωπικού του, 
καθώς και κάθε άλλο κόστος, με το οποίο επιβαρύνεται το έργο. 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης φορέων, η προσφερόμενη τιμή αναλύεται ανά φορέα. 
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
Σε περίπτωση μείωσης τιμών, ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στην 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την κατακύρωση του Διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την 
υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.  
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται κάθε κόστος που είναι δυνατό να τις  
επιβαρύνει. 
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται 
σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε 
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,  ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά τα ανωτέρω Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι  υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς 
οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθεί από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά.  
Στην οικονομική προσφορά, οι συμμετέχοντες οφείλουν να αναλύσουν την προσφερόμενη τιμή κατά 
τρόπο, ώστε να προκύπτει σαφώς ο προϋπολογιζόμενος χρόνος απασχόλησης εκάστου εργαζόμενου 
/ στελέχους, η ωριαία / μηνιαία αμοιβή του, κλπ.. 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς, οι τιμές δεν υπόκεινται σε μεταβολή, αναπροσαρμογή 
ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της 
Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 
για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
Η οικονομική προσφορά είναι σταθερή και αμετάβλητη, ενώ περιλαμβάνει και κάθε είδους δαπάνες 
και έξοδα του υποψηφίου Αναδόχου, στα οποία ο τελευταίος τυχόν θα προβεί για την προσήκουσα 
εκτέλεση της ζητούμενης προμήθειας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
14.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 
και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.  
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής  - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
14.2. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του  Διαγωνισμού (πιστοποιημένα στο σύστημα 
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής) καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και 
αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει. 
14.3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προβαίνει επίσης στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης  
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14.4.  ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
Για κάθε διαδικασία αποσφράγισης, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 15  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
15.1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 
τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 
• Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – 
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους 
ορίζονται. 
 
15.2. Έλεγχος Δικαιολογητικών 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, καθώς και των 
εγγυήσεων συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.  
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που 
δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη προϋποθέσεις, η επιτροπή συντάσσει σχετικό 
πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, μαζί με τις απορριφθείσες 
προσφορές, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση των 
απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συμμετοχής η 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του  Διαγωνισμού θα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αναθέτουσας Αρχής το σχετικό Πρακτικό της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης 
της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών. 
 
15.3.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
- Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται: 
 α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, 
 β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, 
 γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθαράς, 
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 δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. 
 
- Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται: 
 α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και β) 
όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και 
τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
 
 
15.3.α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του  Διαγωνισμού 
θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν 
προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς 
λόγους απόρριψης. 
Εφ’ όσον σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του  Διαγωνισμού θα υποβάλει το πρακτικό απόρριψης 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 
απόρριψης. 

β. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με 
τα αναλυτικά κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης του Μέρους Β. 

γ. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Αναθέτουσας Αρχής το/α πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της 
διαδικασίας  της τεχνικής αξιολόγησης. 

 
15.3.β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της 
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των 
όρων και τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης προμηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως 
η πλέον συμφέρουσα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια.  
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του  
Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό 

στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό 
πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από 
αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν 
τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του  Διαγωνισμού θα 
διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, για την 
έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 

β. Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τις 
αναλυτικές οδηγίες αξιολόγησης του Μέρους Β. 
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15.3.γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός 
κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 
‘Οταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται 
στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και 
ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, καταπίπτει υπέρ 
του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 
συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 
πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Προσφορές που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες του διαδικτύου κρίνονται ως απαράδεκτες και 
αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση. 
15.3.δ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα αναλύσει, κατά την κρίση της, τα 
αξιολογούμενα σημεία των πινάκων που αναφέρονται στο Μέρος Β σε επί μέρους κριτήρια. Σε κάθε 
ένα κριτήριο θα δοθεί σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισμα των σχετικών 
βαρυτήτων όλων των κριτηρίων στα οποία αναλύεται κάθε σημείο να αθροίζει στο 100%. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 
του κριτηρίου, επί τη βαθμολογία του. 
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 
βαθμολογιών των επί μέρους κριτηρίων. 
Τέλος, η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 
βαθμολογιών των επί μέρους ομάδων. 
Η διαδικασία, η μέθοδος αξιολόγησης και τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στο Μέρος Β. 
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ΑΡΘΡΟ 16. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

16. 1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
 α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας ή 
 β) στην περίπτωση της παραγράφου 21.5. του άρθρου 21 της παρούσας, 
17. 2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
 β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή 
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
 γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
 δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
 ε) στην περίπτωση της 21.1.2. του άρθρου 21 της παρούσας, 
 στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
16.3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από 
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
16. 4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για 
ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για 
το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
16.5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή 
στην Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
 
 
 

 
 

 ΑΡΘΡΟ 17   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

17.1.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
17.1.1. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
του  Διαγωνισμού θα υποβάλλει το Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του 
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φακέλου του διαγωνισμού, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, για την έκδοση της 
Απόφασης Έγκρισης του Συγκριτικού Πίνακα. 
17.1.2. Η έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση σχετικού Πρακτικού 
από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του  Διαγωνισμού. 
17.1.3. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση ηλεκτρονικά, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 α. Την περιγραφή της ζητούμενης υπηρεσίας. 
 β. Το χρόνο. 
 γ. Την τιμή. 
 δ. Το φορέα, για τον οποίο προορίζεται η υπηρεσία. 
 ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης 
καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
 στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
 17.1.4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση 
αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή.  
 
  
ΑΡΘΡΟ 18  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
20.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και 
σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα   εξής κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού:  
18.1.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
α. ως προς το λόγο αποκλεισμού υπό στοιχείο ΙΙ. του άρθρου 9 («ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») της 
παρούσας, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει χωρήσει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους 
λόγους που αναφέρονται υπό στοιχείο ΙΙ. του άρθρου 9 της παρούσας. Η υποχρέωση προσκόμισης 
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. ως προς τους λόγους αποκλεισμού υπό στοιχείο ΙΙΙ. του άρθρου 9 («ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») της παρούσας, αλλά και ως προς αυτούς που εκτίθενται υπό στοιχείο IV. β) του 
αυτού άρθρου της παρούσας, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο 
ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
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ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση, στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και 
στην περίπτωση β` της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
γ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
18.1.2. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας. Είναι αυτά που ορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 11  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της παρούσας. 
 
18.1.3. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας. Είναι αυτά 
που ορίζονται ΑΡΘΡΟ 11  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της 
παρούσας. 
 
18.2. Όταν  τα δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο). 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
18.3. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
18.4. . Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
18.5. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
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την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 18.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
18.7. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται. 
18.8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τα ανωτέρω είτε κατακύρωσης 
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης. 
18.9. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 
 
ΑΡΘΡΟ 19  ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 
19.1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα του Ν. 4412/2016. Η Επιτροπή, με 
αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης, 
19. 2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί ηλεκτρονικά αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 
19. 3. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
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 α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
 β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
19.4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
19.5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ` της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.  
 20.1. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα 
έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα του Ν. 
4412/2016. Η Επιτροπή, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην 
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 
20.2. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν 
δηλώσει ότι πληρούν με την υπεύθυνη δήλωσή τους, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση 
ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
20.3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του 
προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και 
εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016. 
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20.4.Το κείμενο της υπογραφησόμενης σύμβασης έχει επισυναφθεί στην παρούσα Διακήρυξη (βλ. 
Παράρτημα ΙΙΙ). Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της 
προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά 
έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε 
διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, 
ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 
20.5. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης προμήθειας, ο 
Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 
20.6. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού 
κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την 
ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, 
της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
20.7. κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α` του ν.4412/2016.  
20.8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα 
παρακάτω στοιχεία: 
(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή/και 

εταιρειών, ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη 
Σύμβαση. 

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται  στο 5% επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. ΄Ενεκα της διαφορετικής λήξης των 
επιμέρους έργων, ο Ανάδοχος θα εκδώσει δύο Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης, μία για την 
παροχή υπηρεσιών προς την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΙΕΑΔ και μία για την παροχή 
υπηρεσιών προς τη ΔΑ ΤΕΒΑ.  

20.9. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο 
που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 
αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που 
έχει τεθεί στην διακήρυξη. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
γ) ‘Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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   ΙV.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΑΡΘΡΟ 21  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σχέδιο της Σύμβασης Προμήθειας υποβάλλεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ.  
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφαρμοστέα είναι τα άρθρα 222 έως 338 του Ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας, καθώς και –συμπληρωματικά – οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια 
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.  
 
ΑΡΘΡΟ 22  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
22.1. Ο προμηθευτής, στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας εκάστου μέρους της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  
΄Ενεκα της διαφορετικής λήξης των επιμέρους έργων, ο Ανάδοχος θα εκδώσει δύο Εγγυήσεις 

Καλής Εκτέλεσης, μία για την παροχή υπηρεσιών προς την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΙΕΑΔ 
και μία για την παροχή υπηρεσιών προς τη ΔΑ ΤΕΒΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Μπορεί, 
επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου, προς τον 
οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η 
απαίτηση (κύρια οφειλή). 
22.2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
22.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου περιλαμβάνει  τα ακόλουθα: 
α. Την ημερομηνία έκδοσης. 
β. Τον εκδότη. 
γ. Την υπηρεσία, προς την οποία απευθύνεται. 
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δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
στ. Την πλήρη επωνυμία, το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 
ζ. Τους όρους ότι: 
 Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως. 
 II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και 
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
 III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 
από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης 
η. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (για τις ανάγκες της παρούσας Διακήρυξης, η 
ισχύς εκάστης εγγυήσεως καλής εκτέλεσης απαιτείται να διαρκεί δύο επιπλέον μήνες από τη 
λήξη εκάστου επιμέρους έργου της σύμβασης). 
22.4. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους.  
22.5. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 23  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
23.1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Το έργο θα έχει διάρκεια: 
- είκοσι τέσσερις (24) μήνες για τις υπηρεσίες προς την Κεντρική Υπηρεσία. 
- δέκα (10) μήνες για τις υπηρεσίες προς το ΤΕΒΑ. 
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που περιλαμβάνει και τους χρόνους παράδοσης των επί 
μέρους παραδοτέων του Έργου, εμφανίζεται στο Μέρος Β. «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας. 
Η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά 
από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα 
του Έργου. 
23.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παραλαβή των υπηρεσιών του Έργου, προσωρινή και οριστική,  θα γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εντός των χρονικών διαστημάτων που 
εμφανίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ (Σχέδιο Σύμβασης) της παρούσας. 
23.3. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης μετάθεσης του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων 
του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει 
εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. 
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Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση 
που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να 
καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη  και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση 
του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν 
δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί 
σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 24  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
24.1. Η αμοιβή της ΑΝΑΔΟΧΟΥ  θα  καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ξεχωριστά για τις 
υπηρεσίες προς την Κεντρική Υπηρεσία και ξεχωριστά για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται προς το 
ΤΕΒΑ. 
24.2. Για την καταβολή της αμοιβής της, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται να προσκομίζει όλα τα 
απαιτούμενα από το νόμο και  τη σύμβαση δικαιολογητικά έγγραφα, ως επίσης  ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα. 
24.3. Προϋπόθεση της καταβολής της αμοιβής αποτελεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων του έργου ή 
καθυστέρηση οποιασδήποτε από τις συμφωνούμενες στην παρούσα σύμβαση παροχές της 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ καθιστούν πλημμελή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτής.  
24.4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή. 
 β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
 γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
 δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 25  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
25.1.Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 
25.2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν 
αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: 
 αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή 
διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν 
με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και 
 ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική αύξηση δαπανών για τον αναθέτοντα 
φορέα. 
 Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της 
αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των 
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τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 
σύμβασης. 
 Οι τροποποιήσεις της περίπτωσης αυτής δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής ή 
στην καταστρατήγηση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 3 έως 221 του Ν. 4412/2016). 
β) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 
από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 
 αα) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 
 ββ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε 
περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
Οι τροποποιήσεις της περίπτωσης αυτής δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής ή 
στην καταστρατήγηση της κείμενης νομοθεσίας. 
γ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την 
αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: 
 αα) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων 
αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον 
οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό 
τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται 
με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής ή την καταστρατήγηση της κείμενης νομοθεσίας. 
 ή 
 ββ) περίπτωσης που ο ίδιος ο αναθέτων φορέας αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου 
έναντι των υπεργολάβων του, σύμφωνα με το άρθρο 336 του Ν. 4412/2016, 
δ) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις. 
 Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων α` και β` 
δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ενωσης. Η γνωστοποίηση αυτή 
περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XVI του Προσαρτήματος Β` και 
δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 295 του Ν. 4412/2016. 
25.3. Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης, εφόσον καθιστά τη 
σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε 
περίπτωση, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που 
επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα 
προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο 
που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, 
 γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης, 
 δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε 
περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση γ` της παραγράφου 1. 
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25.4. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α` έως δ` της 
ανωτέρω παραγράφου, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 
 α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, και 
 β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης 
 Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών 
τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων. 
 
Η τροποποίηση της σύμβασης κατά τα ανωτέρω, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 26  ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τα εισπρακτέα 
δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
 
ΑΡΘΡΟ 27  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, μπορεί να χρησιμοποιήσει τυχόν υπεργολάβους που έχει 
προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα 
του Έργου. 
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του 
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος 
ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 
Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του 
υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου 
από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια 
επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή 
φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και 
αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε 
εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη. 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 
Αν το( α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το (α) οποίο (α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά 
του ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του 
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τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε εφαρμόζονται οι παράγραφοι 6 
επόμ. του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016. 
Για τους υπεργολάβους θα πρέπει να υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, ενώ, κατά την ανάθεση της σύμβασης, αυτοί προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά 
σχετικά δικαιολογητικά της υπεύθυνης δήλωσης. 
 
 
 ΑΡΘΡΟ 28  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
Για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 2121/1993 περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των λογιστικών υπηρεσιών, η Αναθέτουσα Αρχή 
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας 
Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα 
οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και 
κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της 
παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  
 
ΑΡΘΡΟ 29 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες 
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία  ή λόγω της 
εκτελέσεως των υπηρεσιών που αναλαμβάνει με την παρούσα. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και 
το πάσης φύσεως προσωπικό του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δε δικαιούται: 

 Να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο 
για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων 

 Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε 
τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι 
αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 Να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με 
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 
ΑΡΘΡΟ 30 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που 
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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ΑΡΘΡΟ 31   ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ/ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
31. 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, πoυ θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016, 
 β) στο πρόσωπο του αναδόχου, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, συνέτρεχε ένας από τους 
λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
 γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει ταυ άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
δ) Αν ανακληθεί  ή αφαιρεθεί  ή λήξει άνευ ανανεώσεως η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή  η άδεια εργασίας μέλους του προσωπικού του που συμπεριλαμβάνεται στην Ομάδα 
Έργου που απασχολείται στο παρόν έργο. 
31.2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
 α) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση 
 β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και γ) αν υπερέβη 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
31.3. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
κατά την περίπτωση γ` της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 
όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την 
ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτήν. 
31.4. Ο οικσνομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 
 α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με  
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
31.5. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
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οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
31.5. Ο οικονομικός φορέας μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του τις ανωτέρω 
κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
31.6. Με τη λύση της Σύμβασης μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
υποχρεούται να απέχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεση υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την 
διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. Επίσης, το συντομότερο δυνατό μετά την 
καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του 
Έργου καθώς και κάθε οφειλή του έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την ημερομηνία καταγγελίας και 
αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 
31.7. Η μη άσκηση  εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής  οποιουδήποτε δικαιώματός της δεν 
ισοδυναμεί με παραίτησή της από δικαιώματα ή εξουσίες  της που απορρέουν από την παρούσα 
σύμβαση ή τη σχετική νομοθεσία. Η έστω και επί μακρόν ανοχή παραβάσεων από πλευράς του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε καμία περίπτωση δε δηλώνει ή τεκμηριώνει παραίτηση της Αναθέτουσας Αρχής  από 
τα δικαιώματά της ή αποδυνάμωση αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 32  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 
κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, 
του Ν. 4412/2016 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).  
 
ΑΡΘΡΟ 33: ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 33.1. Η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, κατά τις επόμενες παραγράφους, για: α) 
την αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και γ) την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων 
που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της 
κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων. 
33. 2. Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ιδίως όταν τα πρόσωπα της επόμενης 
παραγράφου, έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που 
θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 
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33. 3. Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα: 
 α) μέλη του προσωπικού του ΕΙΕΑΔ, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και 
γνωμοδοτικών οργάνων ή/και β) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων του ΕΙΕΑΔ ή/και 
γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ 
πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α` και β`, τα οποία: 
 αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της 
σύμβασης ή/και ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της. 
 33.4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «συμφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, 
οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους 
υπεργολάβους αυτών ή με οποιοδήποτε μέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων, όπως ιδίως: 
 α) Η συμμετοχή προσώπου της παρ. 3 στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ενός οικονομικού φορέα, 
όταν ο εν λόγω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που 
διενεργεί η αναθέτουσα αρχή. 
 β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων α` ή/και β` της παρ. 3, ποσοστού άνω του 0,5% των 
μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου οικονομικού φορέα 
που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η κατοχή του ανωτέρω 
ποσοστού επιτρέπει τη συμμετοχή στη διαχείριση του φορέα αυτού. 
 γ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία δώδεκα (12) μήνες πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και λήξη την ημέρα σύναψης αυτής, συμβατικού δεσμού που 
αφορά είτε στην παροχή εξηρτημένης εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή 
προμήθεια αγαθών μεταξύ ενός προσώπου των περιπτώσεων α` ή/και β` της παρ. 3, με οικονομικό 
φορέα, που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
33. 5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` και β` της παρ. 3 υποχρεούνται να 
γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των 
συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της περίπτωσης γ` της παραγράφου 3, σε σχέση με 
οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω 
σύγκρουσης, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6. Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε 
ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης. 
33. 6. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης 
συμφερόντων. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων, λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των 
διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη 
σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των 
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α` 45). 
 33.7. Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή 
προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
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Β’  ΜΕΡΟΣ :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ της Κεντρικής Υπηρεσίας 
 

Α.1.  Σκοπός και στόχοι Έργου 
Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη του Λογιστηρίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και 
Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), η μεταφορά τεχνογνωσίας στο μόνιμο προσωπικό του, η 
εκπαίδευσή του και η ολοκληρωμένη λειτουργία του Λογιστηρίου, έτσι ώστε να καλύπτονται οι 
λογιστικές ανάγκες και οι υποχρεώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός του. 
Το έργο στοχεύει στη σύνταξη και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Εθνικού 
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού, τη σύνταξη εισηγήσεων για ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους, την τήρηση των λογιστικών 
βιβλίων και στοιχείων του, την πραγματοποίηση τυπικού ελέγχου νομιμότητας των παραστατικών 
που αποστέλλονται προς αυτό και την πραγματοποίηση των αντίστοιχων πληρωμών καθώς και την 
τήρηση της κείμενης νομοθεσίας περί λογιστικής διαχείρισης του, ως βασικές αρμοδιότητες του 
Λογιστηρίου. 

 
A.2.  Αντικείμενο Έργου-Παραδοτέα 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει την ευθύνη για τη λογιστική και φοροτεχνική παρακολούθηση του 

Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  με την τήρηση των βιβλίων του, οποιεσδήποτε υποχρεώσεις - εργασίες του απέναντι στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τους ασφαλιστικούς φορείς (ενάρξεις, μεταβολές μητρώου, τροποποιήσεις κλπ.), 
τη μισθοδοσία προσωπικού  και τις υποχρεώσεις έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών, την 
οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία του λογιστηρίου, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
οικονομικά και φορολογικά θέματα, το χειρισμό και τη διεκπεραίωση των φορολογικών και άλλων 
σχετικών με το έργο ελέγχων, την εφαρμογή κοστολόγησης, τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων και τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών με την κείμενη Νομοθεσία υποχρεώσεων. 
I.Οι παραπάνω αρμοδιότητες εξειδικεύονται με το αντικείμενο του έργου, που σε γενική αναφορά 
οριοθετείται ως εξής:   
 

Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος εγγραφών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ και τα ΕΛΠ 

Τήρηση των λογιστικών βιβλίων και διενέργεια των λογιστικών εγγραφών σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες της λογιστικής και την υφιστάμενη νομοθεσία 

Συγκέντρωση των στατιστικών δεδομένων που αναφέρονται στην εκτέλεση του προϋπολογισμού 
εσόδων και δαπανών του φορέα. 

Σύνταξη ισολογισμού και όλων των απαιτούμενων οικονομικών καταστάσεων. 

Σύνταξη απολογισμού εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. 

Τήρηση των υποχρεωτικών βιβλίων και στοιχείων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., καθώς και τυχόν επιπλέον 
βιβλίων και στοιχείων που κρίνονται αναγκαία ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. 
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Προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (σε περίπτωση που απαιτηθεί), ρητά 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την εφαρμογή του άρθρου 12 του 
παραπάνω νόμου, ως και στις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (σε περίπτωση που απαιτηθεί). 

II. Ειδικότερα: 
 Όσον αφορά στην Κεντρική Υπηρεσία και το σύνολο των λειτουργιών της, εξαιρουμένων των 

λειτουργιών της ΔΑ του ΤΕΒΑ οι καθημερινές εργασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα κάτωθι:  

Καταχώρηση παραστατικών και κωδικοποίηση ανά κέντρο κόστους. 

Έκδοση επιταγών και διεκπεραίωση πληρωμών 

Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής – αποδείξεων δαπάνης. 

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων. 

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών και τρίτων και αποδόσεις χαρτοσήμου. 

Εργασίες εκκαθάρισης, απόδοσης κ.λ.π. ΦΠΑ. 

Σύνταξη στατιστικών δελτίων προς Δ39/Υπουργείο Οικονομικών  και λοιπούς φορείς 
συμπεριλαμβανομένου και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος/ΔΕΚΟ (αν 
απαιτηθεί). 

Θεώρηση βιβλίων. 

Παρακολούθηση, έλεγχος και εκτύπωση των φορολογικών βιβλίων της εταιρείας σύμφωνα με 
ΚΒΣ (ισοζύγια, ημερολόγια, καθολικά, μητρώο παγίων κλπ). 

Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών μισθωτών και βεβαιώσεων τρίτων. 

Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών. 

Υπολογισμό ημερήσιων αποζημιώσεων μετακινουμένων υπαλλήλων και συνεργατών του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Υπολογισμό και εξόφληση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.  

Πληρωμή ΙΚΑ-λογαριασμών ΟΤΕ και λοιπών λογαριασμών.  

Διαδικασίες είσπραξης επιχορηγήσεων από δημόσιους φορείς. 

Παρακολούθηση λογαριασμών επί αποδόσει κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών δομών. 

Τήρηση ταμείου σε μετρητά και καταχώρηση σχετικών παραστατικών. 

Διαδικασίες δημοσιεύσεων στον τύπο προκηρύξεων και λοιπών κειμένων. 

Εργασίες μισθοδοσίας του συνόλου των απασχολουμένων στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Τήρηση των υποχρεώσεων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. προς την Επιθεώρηση Εργασίας κλπ. 

 
III. Συμπληρωματικά: 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ως, Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
(ΕΦΔ) και Δικαιούχου σε συγχρηματοδοτούμενα και λοιπά προγράμματα (πλην ΤΕΒΑ), η ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
αναλαμβάνει να  φέρει σε πέρας:  

Τον έλεγχο οικονομικού αντικειμένου έργου σε συνάρτηση με το φυσικό αντικείμενο. 

Τον έλεγχο εγγράφων για την πληρωμή δικαιούχων – αναδόχων. 

Την καταβολή προκαταβολών – αποπληρωμών σε δικαιούχους. 
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IV. Όσον αφορά στη λειτουργία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως δικαιούχου, οι 
καθημερινές εργασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα κάτωθι:  

Καταχώρηση παραστατικών ταμείων.  

Παρακολούθηση της συνέχειας των υπολοίπων των βιβλίων ταμείων τους και έλεγχος των 
Ταμείων αυτών σε μηνιαία βάση.  

Επιλεξιμότητα των δαπανών των παραστατικών των ταμείων.  

Έλεγχο και απόδοση λογαριασμών ΦΜΥ & ΙΚΑ. 

Καταχώρηση των λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας των απασχολουμένων στα προγράμματα. 

Καταχώρηση μισθοδοσίας εκπαιδευτών και καταρτιζομένων σε ειδικό μηχανογραφικό σύστημα 
διαχείρισης προγραμμάτων– έλεγχος επιλεξιμότητας σχετικών δαπανών. 

Πληρωμές τιμολογίων επί πιστώσει περιφερειακών μονάδων. 

Αποπληρωμές εκπαιδευτικών επιδομάτων και μετακινήσεων καταρτιζομένων. 

Σύνταξη των μηνιαίων δελτίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

 
V. Τέλος, στο έργο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνονται και τα κατωτέρω:  
  

Οικονομικός προγραμματισμός και κατάρτιση προϋπολογισμού Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για το χρονικό διάστημα 
διάρκειας του παρόντος έργου. 

Διαμόρφωση και παρακολούθηση ταμειακού προγράμματος και σύνταξη προϋπολογιστικών – 
απολογιστικών αναφορών. 

Επιμέλεια διαδικασίας μισθολογίου- εκκαθαρίσεις πληρωμών υπαλλήλων Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Αναμόρφωση – ενημέρωση Μητρώου Παγίων και λογιστική παρακολούθηση των παγίων. 

Υπογραφή δηλώσεων ΦΜΥ και λοιπών φόρων.  

Αναρτήσεις σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τήρηση ΚΗΔΜΗΣ 

Εποπτεία όλων εν γένει των εργασιών που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  προς την 
εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς. 

 
VI. Στο έργο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία που τυχόν θα προκύψει κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος έργου, σχετικά με την υποστήριξη της λειτουργίας του λογιστηρίου 
του ΕΙΕΑΔ. 

 
Α.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ του ΤΕΒΑ. 
Α.3.1. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους - ΤΕΒΑ [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου2014] υποστηρίζει 
Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους Τρόφιμα ή/και Βασική Υλική 
Συνδρομή, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και 
διανομή δωρεών τροφίμων. Επιπλέον, το ΤΕΒΑ στηρίζει Συνοδευτικά Μέτρα, τα οποία αποτελούν 
δράσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.  

 Η διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους γίνεται σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας, από τις Κοινωνικές Συμπράξεις που συμμετέχουν  στο Πρόγραμμα.  
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Δια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2513/οικ.25820/1637/05.06.2015 Απόφασης ΄Ενταξης της Πράξης 
Κεντρικών Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD), η Μονάδα Δ’ της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ κατέστη Δικαιούχος 
του έργου της Κεντρικής Προμήθειας Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, προκειμένου να 
προμηθευτεί τρόφιμα και βασική υλική συνδρομή για τους ωφελούμενους όλης της Ελλάδας, με λήξη 
φυσικού αντικειμένου την 31.12.2016 και λήξη οικονομικού αντικειμένου την 31.03.2017. 

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 45/5.6.2015 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας  και 
Τουρισμού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Υλοποίησης Πράξης Κεντρικών Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής 
Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 
μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» (ΦΕΚ Β’ 1137/12.06.2015), η 
διαδικασία Κεντρικών Προμηθειών εκτελείται έως και το στάδιο της συμβασιοποίησης με τους 
Αναδόχους από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, την δε εκτέλεση των 
συμβάσεων αναλαμβάνει η Μονάδα Δ’ της ΔΑ του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Η διανομή  των Κεντρικών 
Προμηθειών γίνεται από τις Κοινωνικές Συμπράξεις. 

Έως σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί οι Διακηρύξεις των ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, 
Παντοπωλείου, Βρεφικών Τροφών, Ελαιολάδου, κοτόπουλου και οπωρολαχανικών και επίκεινται οι 
συμβασιοποιήσεις των ειδών κρεοπωλείου (μοσχάρι και χοιρινό) και του ελαιολάδου και του 
κοτόπουλου για την Κρήτη, τις δε πληρωμές των προμηθευτών της κάνει η Διαχειριστική Αρχή, μετά 
από διοικητική επαλήθευση και λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο.  

Περαιτέρω, η Διαχειριστική έχει ήδη προβεί σε σύναψη συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης, το 
κόστος των οποίων καλύπτεται από την Τεχνική Βοήθεια, για διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
(σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης, σύμβουλοι επικοινωνίας, προμήθεια σακουλών, προμήθεια 
λογισμικού αποθήκης κ.λπ.), τις δε πληρωμές των προμηθευτών της κάνει επίσης η Διαχειριστική 
Αρχή, μετά από διοικητική επαλήθευση και λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο.  

  
Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπηρεσίες εξειδικεύονται ως εξής:  

 Έλεγχος παραστατικών ως προς την σωστή έκδοση βάσει ΕΛΠ και συμφωνία παραστατικού 
με δελτία αποστολής 

 Λογιστικοποίηση όλων των πράξεων του έργου και τήρηση ξεχωριστή λογιστικής μερίδας 
 Εκτέλεση εντολών πληρωμών μέσω μηχανογραφικού συστήματος ΠΣΥΠΟΔΕ  
 Έλεγχος λοιπών κρατήσεων 
 Πληρωμή τυχόν παρακρατήσεων (εφορία, ΙΚΑ) μέσω ΠΣΥΠΟΔΕ 
 Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών ΤΤΕ 
 Συμφωνία εντολής πληρωμής με τιμολόγια 
 Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και λοιπών κρατήσεων 
 Υπολογισμός ημερήσιων αποζημιώσεων  και λοιπών εξόδων ταξιδιών - μετακινήσεων 
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Στο έργο της ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία που τυχόν θα προκύψει κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, σχετικά με την λογιστική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής για 
το έργο των Κεντρικών Προμηθειών και όλα τα έργα Τεχνικής Υποστήριξης που υλοποιούνται και θα 
υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
 

Α.3.  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
Α.3.1. Το έργο της Κεντρικής Υπηρεσίας θα έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ενώ το έργο του 
ΤΕΒΑ θα έχει διάρκεια δέκα (10) μήνες.  
Α.3.2. Οι υπηρεσίες προς  το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια σαράντα (40) 
εργάσιμων ωρών εβδομαδιαία, από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός επισήμων Αργιών, από 9.00 έως 
17.00. 
Α.3.3. Ο ANAΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εναρμονίζει την παροχή των υπηρεσιών του με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες και τον εν γένει προγραμματισμό του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Οι υπηρεσίες του θα παρέχονται κατά τις 
ώρες λειτουργίας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ούτως ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των προσφερόμενων 
υπηρεσιών. Ο χρόνος απόκρισής του δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο (2) ώρες από τη σχετική – 
τηλεφωνική ή έγγραφη ή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μήνυμα – κλήση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. 
Επισημαίνεται ότι βάσει των κειμένων διατάξεων αλλά και της φύσεως του έργου υφίσταται 
σημαντικός αριθμός εργασιών που μπορούν να λάβουν χώρα μόνο στην έδρα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  
  

 
A.4. Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου (Κεντρική Υπηρεσία) 

 Α.4.1. Η Ομάδα Έργου του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του έργου που αφορά 
στην Κεντρική Υπηρεσία θα πρέπει να  έχει τουλάχιστον την εξής στελέχωση: 

 1 Υπεύθυνος Λογιστηρίου  
 1 Λογιστής  
 3 Βοηθοί Λογιστές 

 
Α.4.2. Απαιτούμενα προσόντα των στελεχών του Αναδόχου  

α. Υπεύθυνος Λογιστηρίου  
Το στέλεχος αυτό έχει τη συνολική ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Λογιστηρίου. Είναι 
πτυχιούχος ΑΕΙ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κατέχει πτυχίο Λογιστή Α’ Τάξεως και 
συνακόλουθα δικαίωμα υπογραφής Ισολογισμού όπως απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Η 
θέση απαιτεί κατ’ ελάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 σε ανάλογη 
θέση ευθύνης προϊστάμενου Λογιστηρίου. Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών και θέτουν από κοινού τους στόχους για τη διαχείριση και διεκπεραίωση 
των εκκρεμών εργασιών του Λογιστηρίου. Έχει σημαντική γνώση και δραστηριότητα σε όλους 
σχεδόν τους τομείς που έχουν συνάφεια με το έργο του Λογιστηρίου, όπως περιγράφεται στη 
παρούσα προκήρυξη. Η γνώση του τρόπου λογιστικής διαχείρισης και λειτουργίας ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων της Ε.Ε, διαχείρισης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, των διαδικασιών της Δημόσιας 
Διοίκησης και η σημαντική εξοικείωση με τη χρήση μηχανογραφικών εφαρμογών (ιδίως το 
λογισμικό Eurofasma που χρησιμοποιείται προς το παρόν από την εταιρεία) λαμβάνονται επίσης 
υπόψη. Εποπτεύει τις εργασίες του Λογιστηρίου του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ώστε να εξασφαλίζεται η πιστή, 
έγκυρη και έγκαιρη τήρηση των νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων και διαδικασιών του Κώδικα 
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Βιβλίων και Στοιχείων. Επιτηρεί την εφαρμογή όλων των εταιρικών πολιτικών και συστημάτων 
λογιστικού ελέγχου. Προγραμματίζει, συντονίζει και εποπτεύει τη διαδικασία διεκπεραίωσης των 
τρεχουσών εργασιών του Λογιστηρίου και των λογιστικών εργασιών που αφορούν στο σύνολο 
της δραστηριότητας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., βάσει της στρατηγικής πολιτικής που εκπονείται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί να προσφέρει έργο 10 ωρών  
εβδομαδιαία.  

 
β.  Λογιστής 

΄Εχει τη διοικητική και λειτουργική ευθύνη για τη συλλογή, τον λογιστικό χαρακτηρισμό και την 
καταχώριση όλων των νόμιμων παραστατικών εσόδων και εξόδων της εταιρείας με τρόπο που να 
διασφαλίζεται η πιστή τήρηση των νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων και διαδικασιών του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων. Εφαρμόζει τις εταιρικές πολιτικές και τα συστήματα λογιστικού ελέγχου 
και ασφάλειας. Υλοποιεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών εργασιών του 
Λογιστηρίου και των λογιστικών εργασιών που αφορούν στο σύνολο της δραστηριότητας του 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ., βάσει των οδηγιών του Προϊσταμένου Λογιστηρίου. Η θέση του λογιστή στην εταιρεία 
απαιτεί ως ελάχιστα ουσιαστικά προσόντα 3-5 χρόνια εμπειρίας σε περιβάλλον 
μηχανογραφημένου Λογιστηρίου μεγάλης ανώνυμης εταιρείας. Απαιτούνται επίσης ως ελάχιστα 
τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής ή ΤΕΙ Λογιστικής. Υπολογίζεται ότι θα 
απαιτηθεί να προσφέρει έργο 40 ωρών εβδομαδιαία στην έδρα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
 

γ. Τρεις Βοηθοί Λογιστές  
Υποβοηθούν το έργο των Λογιστών και τους συνεπικουρούν στα καθήκοντα που οι ίδιοι ή ο 
Υπεύθυνος και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου τους αναθέτουν. Οι θέσεις των βοηθών λογιστών 
στην εταιρεία απαιτούν ως ελάχιστα ουσιαστικά προσόντα 1-3 χρόνια εμπειρίας σε περιβάλλον 
μηχανογραφημένης λογιστικής. Απαιτούν επίσης ως ελάχιστα τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ 
Λογιστικής ή ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας. Ο ένας εκ των δύο απαιτείται να διαθέτει γνώσεις 
μισθοδοσίας και γενικές γνώσεις εργατικής νομοθεσίας. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί να 
προσφέρουν έκαστος έργο 40 ωρών εβδομαδιαία σε όλη τη  διάρκεια της σύμβασης. 

 
 
A.5. Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου (Έργο ΔΑ ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ) 

 Α.5.1 Η Ομάδα Έργου του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του έργου που αφορά 
στο ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ θα πρέπει να  έχει τουλάχιστον την εξής στελέχωση: 

 1 Λογιστής  
 1 Βοηθός Λογιστής 

  Α.5.2. Απαιτούμενα προσόντα των στελεχών του Αναδόχου:  
                     1. Λογιστής  

΄Εχει τη διοικητική και λειτουργική ευθύνη για τη συλλογή, τον λογιστικό χαρακτηρισμό και την 
καταχώριση όλων των νόμιμων παραστατικών με τρόπο που να διασφαλίζεται η πιστή τήρηση 
των νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων και διαδικασιών του ΕΛΠ. Εφαρμόζει τα συστήματα 
λογιστικού ελέγχου και ασφάλειας. Υλοποιεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών 
εργασιών του Λογιστηρίου και των λογιστικών εργασιών που αφορούν στο ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, 
βάσει των οδηγιών του Προϊσταμένου Λογιστηρίου. Η θέση του λογιστή στην εταιρεία απαιτεί ως 
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ελάχιστα ουσιαστικά προσόντα 3-5 χρόνια εμπειρίας σε περιβάλλον μηχανογραφημένου 
Λογιστηρίου μεγάλης ανώνυμης εταιρείας. Απαιτούνται επίσης ως ελάχιστα τυπικά προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής ή ΤΕΙ Λογιστικής. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί να προσφέρει 
έργο 40 ωρών εβδομαδιαία στην έδρα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

2. Βοηθός Λογιστή  
 

Υποβοηθά το έργο του Λογιστή και τον συνεπικουρεί στα καθήκοντα που ο  Προϊστάμενος του 
Λογιστηρίου του αναθέτει. Η θέση του βοηθού λογιστή στην εταιρεία απαιτούν ως ελάχιστα 
ουσιαστικά προσόντα 1-3 χρόνια εμπειρίας σε περιβάλλον μηχανογραφημένης λογιστικής. 
Απαιτούν επίσης ως ελάχιστα τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής ή ΙΕΚ αντίστοιχης 
ειδικότητας. Απαιτείται να διαθέτει γνώσεις μισθοδοσίας και γενικές γνώσεις εργατικής 
νομοθεσίας. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί να προσφέρει έργο 40 ωρών εβδομαδιαία σε όλη 
τη  διάρκεια της σύμβασης. 
 
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η τεχνική προσφορά απαιτείται να περιλαμβάνει τις κάτωθι ενότητες και να είναι δομημένη 
σύμφωνα με το παρόν Μέρος:  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ:  ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Η παρούσα ΕΝΟΤΗΤΑ θα πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου, με τον οποίο ο 
προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο.  

 Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά : 
1. Στη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του έργου.  
2. Στις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που θα συλλεγούν. 
3. Στα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν και στον τρόπο που 

προτείνεται να αντιμετωπισθούν, για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων. 
4. Στην υπάρχουσα τεχνογνωσία του υποψήφιου αναδόχου, στα εργαλεία υποστήριξης και 

εφαρμογής της και στον τρόπο που αυτή θα βρει εφαρμογή στο παρόν έργο. 
5. Η τελική μεθοδολογία θα υιοθετηθεί στη σύμβαση, η προτεινόμενη όμως κατά τα ανωτέρω 

προσέγγιση του έργου, κατά τα σημεία που δεν θα καλύπτεται από τη σύμβαση που θα 
υπογραφεί, είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο. Η οριστική μεθοδολογία καθορίζεται 
ύστερα από τις συστάσεις  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα ενότητα περιέχει τουλάχιστον τα εξής επιμέρους στοιχεία : 
(α) Αναλυτική περιγραφή της δομής, σύνθεσης και οργάνωσης της Ομάδας Έργου σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του έργου, περιγραφή του οργανογράμματος, λειτουργίας, τρόπου συνεργασίας, ροής 
εργασιών και εξειδίκευσης ρόλων. 
(β) Αναλυτική περιγραφή του συστήματος διοίκησης του Έργου, που θα περιλαμβάνει το σχήμα 
και τις σχέσεις των οργάνων διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση προς τα αντίστοιχα όργανα 
του Αναδόχου. 
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 (γ) Πίνακας κατανομής της προβλεπόμενης απασχόλησης ανά φάση υλοποίησης του έργου και 
επιμέρους πακέτου εργασίας αυτής, καθώς και ανά κατηγορία προσωπικού. 
Η απασχόληση εκφράζεται σε ανθρωποώρες (Α/Ω) μέχρι πρώτο δεκαδικό ψηφίο. 
(δ) Περιγραφή των μέτρων που θα λάβει ο παρέχων υπηρεσίες για να εξασφαλίσει την ποιότητα των 
παρασχεθησόμενων υπηρεσιών 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει τέτοιο οργανωτικό σχήμα, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και 
ομαλή πορεία του έργου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική συνεργασία με την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.  
Η αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας εργασίας, με κάποιο άλλο ισοδύναμης εμπειρίας, 
αν ζητηθεί να γίνει από τον Ανάδοχο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα πρέπει να εγκρίνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση 
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας του προσωπικού του Αναδόχου, που κρίνεται ότι δεν έχει τη 
δέουσα επάρκεια.  
Επισημαίνεται ότι το προσωπικό, στελέχη και μη, που πρόκειται να απασχολήσει ο Ανάδοχος, θα 
πρέπει να κατανοεί, ομιλεί και διαβάζει την Ελληνική γλώσσα και επιπλέον, σε περίπτωση 
απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν άδεια εργασίας για την Ελλάδα.  

      Οι μεθοδολογίες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει ο προσφέρων, πρέπει να καλύπτουν τη Διαχείριση και 
το συντονισμό του έργου, καθώς και τη Διαχείριση τυχόν αλλαγών. Η μεθοδολογική προσέγγιση του 
προσφέροντος θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Να είναι καλά τεκμηριωμένη  
 Να είναι δοκιμασμένη σε αντίστοιχα έργα 
 Να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της διαχείρισης έργων 
 Να είναι εύληπτη και ρεαλιστική 
 Να εμπεριέχει πτυχία, άδειες και αποδεικτικά εμπειρίας των στελεχών της Ομάδας ΄Εργου 

 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης παρεχόντων υπηρεσίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα 
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς πρέπει να υποβληθούν για κάθε οίκο που συμμετέχει στην 
κοινοπραξία ή ένωση. 
Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε μια 
τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του κυρίου οικονομικού φορέα. 
Όλα τα παραπάνω θα αναλυθούν και θα κατατεθούν στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, 
όπως περιγράφονται. 
 
        
Γ.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Γ.1. Η αξιολόγηση των προσφορών όλων των υποψήφιων αναδόχων θα γίνει από συλλογικό όργανο, 
κοινό για όλες τις προσφορές, την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που θα 
ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων και θα έχει πιστοποιηθεί 
στο σχετικό σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας διαγωνισμών.  
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Γ.2  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Α’ άρθρο 15 
«Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών». 
 
Γ.3.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Α’-  άρθρο 16 (16.2.) . 
 
Γ.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν 
προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς 
λόγους απόρριψης. 
Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει αρμοδίως το πρακτικό 
της, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 

β. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα 
με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης της Προκήρυξης. 

γ. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει αρμοδίως το/α πρακτικό/ά της, για 
την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά για μέρος του ζητουμένου έργου ή 
πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Προσφορές με, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, γενικές 
και ασαφείς απαντήσεις, θα αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση. 
Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, όρους ή θα συνδυάζονται 
με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, αποκλείονται από περαιτέρω 
αξιολόγηση. 
Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού είναι 
αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες του διαδικτύου κρίνονται ως απαράδεκτες και 
αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση. 
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως απαράβατοι ή υποχρεωτικοί, 
είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις αποκλίσεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.   
 
Γ.5.   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, βάσει του 
οποίου οι προσφορές κρίνονται τυπικά–νομικά αποδεκτές ή τυπικά – νομικά απαράδεκτες, 
ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των τυπικά αποδεκτών προσφορών. Προσφορές 
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που απορρίπτονται για τυπικούς–νομικούς  λόγους αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες 
αξιολόγησης. 
Πριν από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων της Τεχνικής προσφοράς, ή κατά τη διάρκεια της τεχνικής 
αξιολόγησης,  η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού μπορεί να καλέσει τους 
υποψήφιους αναδόχους να αναλύσουν – παρουσιάσουν το περιεχόμενο της προσφοράς τους 
σύμφωνα με όρους, προϋποθέσεις και περιεχόμενα που έχει ορίσει η Επιτροπή και να απαντήσουν σε 
τυχόν ερωτήσεις των μελών της. Η Επιτροπή θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τους υποψήφιους 
αναδόχους για τις λεπτομέρειες της παρουσίασης, τον τόπο, το χρόνο και θα διαθέσει εύλογο χρονικό 
διάστημα για την προετοιμασία του υποψήφιου αναδόχου. Εάν κάποιος υποψήφιος δεν 
ανταποκριθεί στην πρόσκληση η προσφορά του αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία 
αξιολόγησης. Επιπλέον, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού δύναται να 
ζητήσει διευκρινίσεις επί των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα 
Διακήρυξη και στην σχετική παράγραφο.  
Ακολούθως η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού κατά τη κρίση της, 
βαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές σύμφωνα με τα ακόλουθα: 
  
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 
 
 υ = σ1.Κ1 + σ.2.Κ2 + ..+σν .Κν 
 
 όπου: 
 
 «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1. 
 
 Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η 
βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 
εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. Προσωρινός 
ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό 
στο υ». 
 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία 
είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από τον παραπάνω τύπο κυμαίνεται από 
100 έως 120 βαθμούς. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που 
παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της.  
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών των 
επί μέρους κριτηρίων. 
Τέλος, η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών των 
επί μέρους ομάδων. 
 
Γ.6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες: 
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(1) Μεθοδολογική προσέγγιση του έργου, που περιλαμβάνει 
 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου-Οργάνωση 
 Χρονοπρογραμματισμό παρεχόμενων υπηρεσιών - Εργαλεία  

(2) Ομάδα Έργου, που περιλαμβάνει 
 Σχήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Έργου 
 Στελέχωση, προσόντα και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου  

 
Αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς περιγράφονται ως εξής: 
 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Α. Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου 60% 
Α.1 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου-Οργάνωση παραδοτέων του 

έργου 
40% 

Α.2 Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών - Εργαλεία  20% 
Β. Ομάδα Έργου 40% 
Β.1 Σχήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Έργου 20% 
Β.2 Στελέχωση, προσόντα και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου  20% 
 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
 
Γ.7.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της 
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει, επί ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα που 
ακολουθεί και να τον συμπεριλάβουν στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 
 

Οικονομική Προσφορά 

ΑΑ Περιγραφή Κόστους 
Καθαρή 
Αξία 

Συντελ. 
ΦΠΑ(%) 

Ποσό 
ΦΠΑ 

Τελική 
Αξία 

Σχόλια 

1. Για την Κεντρική 
Υπηρεσία 
 
………….. 
[Αναλυτικά] 

     

2. Για το ΤΕΒΑ 
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……………. 
[Αναλυτικά] 

Συνολικό Κόστος  (αριθμητικά)  

Συνολικό Κόστος  (ολογράφως)  

 
Τελική Αξία = Καθαρή Αξία + Ποσό Φ.Π.Α. 
Σημείωση: Το συνολικό κόστος έργου περιλαμβάνει όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων, τελών, λοιπών εξόδων κλπ. 
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το 
βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό 
πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, 
τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, 
απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το 
πρακτικό απόρριψης, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 
β. Θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τις 
οδηγίες αξιολόγησης.  
 
Για τη βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, υπολογίζεται το συνολικό κόστος τους.  Επίσης 
πραγματοποιείται έλεγχος συνάφειας μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και των 
πινάκων οικονομικής προσφοράς. Αποκλίσεις μεταξύ των παραπάνω πινάκων μπορούν να 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς, εφ’ όσον δεν υπάρχουν αναλυτικές αιτιάσεις ή 
επεξηγήσεις. 
 Σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, κρίνει τις 
προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές τεχνικά, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το 
διαγωνισμό. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
Επιπλέον η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα διενεργήσει έλεγχο 
τιμών της οικονομικής προσφοράς ως εξής:  
 
Τιμή με κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς Φ.Π.Α. 
Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται 
από την Επιτροπή). 
Η τιμή με κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση 
των προσφορών. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947


   

   

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

55 

Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα  ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
 
Α.8.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 
λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. 
 
 
         Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016 
 

Για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
Θανάσης Ζαχαρόπουλος 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 
 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ {Σε περίπτωση 
μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ……….., ΑΦΜ………….} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ………….} 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ………….} 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ………….} 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας «……..», ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} για 
ποσό ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 
της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............., συνολικής αξίας ………………€, 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν …………………….Διακήρυξή σας, καθώς  και για κάθε αναβολή αυτού. 
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και 
διζήσεως, από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 
– 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν 
από τα άρθρα αυτά. 
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας, την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της .............. {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. 
αριθμός … ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
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μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας «……..», ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} ούτε 
θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 
δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική 
μεσεγγύηση. 
5. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη 
της. 
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν           υπερβαίνουν το όριο που έχει 
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ………….. 
 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης 
εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. β) 
……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. γ) ……………… οδός ……………… αριθμός 
………………. Τ.Κ. …………..…… μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης 
ή Κοινοπραξίας} για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή 
εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της  ................... και της ................. που αφορά στο διαγωνισμό 
της …………. με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΙΕΑΔ/ΕΠ 
ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ2 αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 
– 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από 
τα άρθρα αυτά. 
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: η Εταιρία …………… Οδός …………. Αριθμός 
……. Τ.Κ. ………} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) ……………… οδός 
……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. 
………….. γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. …… μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή 
της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα 
επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή 

                                                           
2
 Διαγράφεται αναλόγως 
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μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την 
ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) ……………… οδός 
……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. 
………….. γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. …… μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, ούτε θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με 
αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί 
σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την 
υπόψη εγγύηση, σε κάθε περίπτωση, πάντως, μέχρι την πάροδο δύο μηνών από τη λήξη της στην 
παράγραφο 1 της παρούσας σύμβασης οριζόμενης διάρκειας του επιμέρους έργου (παροχή 
υπηρεσιών προς την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΙΕΑΔ / προς τη ΔΑ του ΤΕΒΑ). Μέχρι τότε, θα 
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Αποδεχόμαστε να 
παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 
Νόμος για την Τράπεζά μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
ΠΡΟΣ(1): ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδό
ς: 

 Αριθ
: 

 ΤΚ
: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί
ου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από 
της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,  ως φυσικό πρόσωπο 
/διαχειριστής / νόμιμος εκπρόσωπος της ……………..,δηλώνω ότι: 

 

1.Έλαβα  γνώση όλων των όρων της  υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………………Διακήρυξης, 
που αφορά στο έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» (ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού ……………….), τους οποίους και αποδέχομαι. 
2.Όλα τα στοιχεία που δηλώνονται στην υποβαλλόμενη προσφορά είναι αληθή και 
πραγματικά.  
3. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μας τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 
 α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
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 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της διαφθοράς, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
των κρατών-μελών της ‘Ενωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 
1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
 γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48), 
 δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α` 215). 
 4. είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις μου, 
5. Τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α` του Ν. 4412/2016. 
 6. Δεν τελώ υπό πτώχευση και δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχω 
αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες και βρίσκομαι σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947


   

   

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

62 

7. Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
 8. δεν τελώ σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 
24 του Ν. 4412/2016, 
 9. δεν έχω πρότερη συμμετοχή κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016,  
10. δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
 11. Δεν έχω έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχω αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, 
 12. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά μου. 
13. Δεν έχω αποκλειστεί από την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.  
14.  Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 
των αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού. 

Ημερομηνία:   …..-…..-  201… 
 
Ο – Η Δηλ. 
 
 
 
(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται 
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 
Στην Αθήνα σήμερα  την    ……………………………     2016   μεταξύ: 
 
Α. Του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), που εδρεύει στην 

Αθήνα, οδός Κωστή Παλαμά αρ. 6-8, Τ.Κ. 11141, με ΑΦΜ 997871707, ΔΟΥ Κ’ ΑΘΗΝΩΝ, νομίμως 
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβούλου και Γενικό Διευθυντή 
Θανάση Ζαχαρόπουλο, με Α.Δ.Τ. ……………………., εκδοθέντος από …………………., εφεξής 
καλούμενου το «Ε.Ι.Ε.Α.Δ» και 

 
Β. ………………………………………................ 
 

αφού ελήφθησαν υπόψη  
 α) οι διατάξεις: 

1. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α/98/2005), όπως ισχύει. 
2. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.  
3. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23/12/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. 
4. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
5. Του άρθρου 88 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170/5.8.2011) «Αναμόρφωση του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες Διατάξεις», περί 
ίδρυσης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως ισχύει τροποποιηθέν 
με τις παραγράφους 21 και 22 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 216/30.9.2011) και με το άρθρο 40 παρ.2 εδάφια 
α και β  του Ν.4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, 
προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 89/11.4.2012).  
6. Του άρθρου 85 («Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας») του Ν. 4368/2016 
( Α 21) « Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
7. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει,    
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8. Της υπ΄ αριθμόν  14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών (ΦΕΚ Β 540/27.03.2008), όπως ισχύει, 
9. Της υπ΄ αριθμόν 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 απόφασης του Υπουργού, Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ Β' 1822/24/08/2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για 
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» 
10. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαρτίου2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον 
συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού, 
11. Της Εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για 
στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα, 
12. Της υπ΄ αριθμ. 25576/3251/5-6-2015 Απόφασης του Υπουργού και της Αναπληρωτή Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» (ΦΕΚ Β 1114/11.6.2015) 
13. Της υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα 
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», 
14. Το άρθρο 29 του ν.4052/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υποπαράγραφο Α2 του 
ν.4254/2014 (85/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (85/Α), καθώς και το άρθρο 22 παρ.1 εδ.α  του 
Ν.4255/2014 (ΦΕΚ Α` 11.04.2014) «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες 
διατάξεις»  
15. Την υπ’ αριθμ. Δ28οικ.23075/1806/07-07-2014 (2005/Β) απόφαση με θέμα «Παράταση της 
προβλεπόμενης προθεσμίας του κεφαλαίου Α, άρθρου 1 Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.2 περ.12 
του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ.Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», 
16. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση του Προβλήματος της Έλλειψης Στέγης, το οποίο 
εκπονήθηκε από τη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, 
17. Τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη». 
18. Την υπ αριθμ 74029/28.11.2014 Κοινοποίηση Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
19. Την υπ αριθμ 4768/2.12.2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού,  
20. Την υπ’αριθμ. 27671/2096/8-8-2014 απόφαση «Έγκριση σκοπιμότητας για δέσμευση  – 
ανάληψη πιστώσεων από τον ΚΑΕ 2762 του Φ33-220», 
21. Την υπ αριθμ. Δ23/οικ.48277/2531 17.12.2014 (ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0) Έγκριση Σχεδίων του 
Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», 
22.Την Προγραμματική Σύμβαση που συνήφθη μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και των Τελικών Δικαιούχων/ Διαχειριστών,    
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23. Το άρθρο 235 παρ. 3 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις». 
24. Της υπ’ αριθμ. 42178/Δ9.8794/19−12−2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 814/ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ)»., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 
20920/Δ9.5741/13-5-2015 (ΦΕΚ 351/15-5-2015, τ. ΥΟΔΔ), 22172/Δ9.6067/19-5-2015 (ΦΕΚ 
397/3-6-2015, τ. ΥΟΔΔ), 53423/Δ9.14356/24-11-2015 (ΦΕΚ 865/27-11-2015, τ. ΥΟΔΔ), 
1107/D.9.343/20-1-2016 (FEK 34/27-1-2016, τ. ΥΟΔΔ) και 11782/Δ9.3014/11-3-2016 (ΦΕΚ 
143/16-3-2016, τ. ΥΟΔΔ) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
25. Της υπ΄ αριθμόν 50506/Δ9.13595/11-11-2015 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 812/13-11-2015, τ. ΥΟΔΔ), περί ορισμού του Γενικού 
Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). 
 
β- Τις υπ’ αριθμ.………………… αποφάσεις του Δ.Σ. του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού, με τις οποίες αποφασίστηκε η προκήρυξη  του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκε το κείμενο της 
σχετικής Διακήρυξης, κατακυρώθηκε στο έργο στην ΑΝΑΔΟΧΟ, εγκρίθηκε το κείμενο της παρούσας 
σύμβασης και συγκροτήθηκαν οι η Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού, η Επιτροπή Ενστάσεων, καθώς και οι Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
ανατιθέμενου με την παρούσα έργου. 
γ- Τα προσκομισθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κατωτέρω: 
AΡΘΡΟ 1Α  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει την ευθύνη για τη λογιστική και φοροτεχνική παρακολούθηση του 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  με την τήρηση των βιβλίων του, οποιεσδήποτε υποχρεώσεις - εργασίες του απέναντι στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τους ασφαλιστικούς φορείς (ενάρξεις, μεταβολές μητρώου, τροποποιήσεις κλπ.), 
τη μισθοδοσία προσωπικού  και τις υποχρεώσεις έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών, την 
οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία του λογιστηρίου, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
οικονομικά και φορολογικά θέματα, το χειρισμό και τη διεκπεραίωση των φορολογικών και άλλων 
σχετικών με το έργο ελέγχων, την εφαρμογή κοστολόγησης, τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων και τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών με την κείμενη Νομοθεσία υποχρεώσεων. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει την ευθύνη για τη λογιστική και φοροτεχνική παρακολούθηση του 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  με την τήρηση των βιβλίων του, οποιεσδήποτε υποχρεώσεις - εργασίες του απέναντι στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τους ασφαλιστικούς φορείς (ενάρξεις, μεταβολές μητρώου, τροποποιήσεις κλπ.), 
τη μισθοδοσία προσωπικού  και τις υποχρεώσεις έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών, την 
οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία του λογιστηρίου, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
οικονομικά και φορολογικά θέματα, το χειρισμό και τη διεκπεραίωση των φορολογικών και άλλων 
σχετικών με το έργο ελέγχων, την εφαρμογή κοστολόγησης, τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων και τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών με την κείμενη Νομοθεσία υποχρεώσεων. 
I.Οι παραπάνω αρμοδιότητες εξειδικεύονται με το αντικείμενο του έργου, που σε γενική αναφορά 
οριοθετείται ως εξής:   
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Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος εγγραφών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ και τα ΕΛΠ 

Τήρηση των λογιστικών βιβλίων και διενέργεια των λογιστικών εγγραφών σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες της λογιστικής και την υφιστάμενη νομοθεσία 

Συγκέντρωση των στατιστικών δεδομένων που αναφέρονται στην εκτέλεση του προϋπολογισμού 
εσόδων και δαπανών του φορέα. 

Σύνταξη ισολογισμού και όλων των απαιτούμενων οικονομικών καταστάσεων. 

Σύνταξη απολογισμού εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. 

Τήρηση των υποχρεωτικών βιβλίων και στοιχείων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., καθώς και τυχόν επιπλέον 
βιβλίων και στοιχείων που κρίνονται αναγκαία ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. 

Προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (σε περίπτωση που απαιτηθεί), ρητά 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την εφαρμογή του άρθρου 12 του 
παραπάνω νόμου, ως και στις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (σε περίπτωση που απαιτηθεί). 

II. Ειδικότερα: 
 Όσον αφορά στην Κεντρική Υπηρεσία και το σύνολο των λειτουργιών της, εξαιρουμένων των 

λειτουργιών της ΔΑ του ΤΕΒΑ οι καθημερινές εργασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα κάτωθι:  

Καταχώρηση παραστατικών και κωδικοποίηση ανά κέντρο κόστους. 

Έκδοση επιταγών και διεκπεραίωση πληρωμών 

Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής – αποδείξεων δαπάνης. 

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων. 

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών και τρίτων και αποδόσεις χαρτοσήμου. 

Εργασίες εκκαθάρισης, απόδοσης κ.λ.π. ΦΠΑ. 

Σύνταξη στατιστικών δελτίων προς Δ39/Υπουργείο Οικονομικών  και λοιπούς φορείς 
συμπεριλαμβανομένου και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος/ΔΕΚΟ (αν 
απαιτηθεί). 

Θεώρηση βιβλίων. 

Παρακολούθηση, έλεγχος και εκτύπωση των φορολογικών βιβλίων της εταιρείας σύμφωνα με 
ΚΒΣ (ισοζύγια, ημερολόγια, καθολικά, μητρώο παγίων κλπ). 

Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών μισθωτών και βεβαιώσεων τρίτων. 

Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών. 

Υπολογισμό ημερήσιων αποζημιώσεων μετακινουμένων υπαλλήλων και συνεργατών του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Υπολογισμό και εξόφληση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.  

Πληρωμή ΙΚΑ-λογαριασμών ΟΤΕ και λοιπών λογαριασμών.  

Διαδικασίες είσπραξης επιχορηγήσεων από δημόσιους φορείς. 

Παρακολούθηση λογαριασμών επί αποδόσει κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών δομών. 

Τήρηση ταμείου σε μετρητά και καταχώρηση σχετικών παραστατικών. 

Διαδικασίες δημοσιεύσεων στον τύπο προκηρύξεων και λοιπών κειμένων. 

Εργασίες μισθοδοσίας του συνόλου των απασχολουμένων στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
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Τήρηση των υποχρεώσεων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. προς την Επιθεώρηση Εργασίας κλπ. 

 
III. Συμπληρωματικά: 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ως, Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
(ΕΦΔ) και Δικαιούχου σε συγχρηματοδοτούμενα και λοιπά προγράμματα (πλην ΤΕΒΑ), η ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
αναλαμβάνει να  φέρει σε πέρας:  

Τον έλεγχο οικονομικού αντικειμένου έργου σε συνάρτηση με το φυσικό αντικείμενο. 

Τον έλεγχο εγγράφων για την πληρωμή δικαιούχων – αναδόχων. 

Την καταβολή προκαταβολών – αποπληρωμών σε δικαιούχους. 

 
IV. Όσον αφορά στη λειτουργία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως δικαιούχου, οι 
καθημερινές εργασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα κάτωθι:  

Καταχώρηση παραστατικών ταμείων.  

Παρακολούθηση της συνέχειας των υπολοίπων των βιβλίων ταμείων τους και έλεγχος των 
Ταμείων αυτών σε μηνιαία βάση.  

Επιλεξιμότητα των δαπανών των παραστατικών των ταμείων.  

Έλεγχο και απόδοση λογαριασμών ΦΜΥ & ΙΚΑ. 

Καταχώρηση των λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας των απασχολουμένων στα προγράμματα. 

Καταχώρηση μισθοδοσίας εκπαιδευτών και καταρτιζομένων σε ειδικό μηχανογραφικό σύστημα 
διαχείρισης προγραμμάτων– έλεγχος επιλεξιμότητας σχετικών δαπανών. 

Πληρωμές τιμολογίων επί πιστώσει περιφερειακών μονάδων. 

Αποπληρωμές εκπαιδευτικών επιδομάτων και μετακινήσεων καταρτιζομένων. 

Σύνταξη των μηνιαίων δελτίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

 
V. Τέλος, στο έργο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνονται και τα κατωτέρω:  
  

Οικονομικός προγραμματισμός και κατάρτιση προϋπολογισμού Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για το χρονικό διάστημα 
διάρκειας του παρόντος έργου. 

Διαμόρφωση και παρακολούθηση ταμειακού προγράμματος και σύνταξη προϋπολογιστικών – 
απολογιστικών αναφορών. 

Επιμέλεια διαδικασίας μισθολογίου- εκκαθαρίσεις πληρωμών υπαλλήλων Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Αναμόρφωση – ενημέρωση Μητρώου Παγίων και λογιστική παρακολούθηση των παγίων. 

Υπογραφή δηλώσεων ΦΜΥ και λοιπών φόρων.  

Αναρτήσεις σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τήρηση ΚΗΔΜΗΣ 

Εποπτεία όλων εν γένει των εργασιών που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  προς την 
εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς. 
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VI. Στο έργο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία που τυχόν θα προκύψει κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος έργου, σχετικά με την υποστήριξη της λειτουργίας του λογιστηρίου 
του ΕΙΕΑΔ. 
 

 
 

AΡΘΡΟ 1Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ του ΤΕΒΑ. 
Α.3.1. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους - ΤΕΒΑ [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου2014] υποστηρίζει 
Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους Τρόφιμα ή/και Βασική Υλική 
Συνδρομή, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και 
διανομή δωρεών τροφίμων. Επιπλέον, το ΤΕΒΑ στηρίζει Συνοδευτικά Μέτρα, τα οποία αποτελούν 
δράσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.  

 Η διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους γίνεται σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας, από τις Κοινωνικές Συμπράξεις που συμμετέχουν  στο Πρόγραμμα.  

Δια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2513/οικ.25820/1637/05.06.2015 Απόφασης ΄Ενταξης της Πράξης 
Κεντρικών Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD), η Μονάδα Δ’ της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ κατέστη Δικαιούχος 
του έργου της Κεντρικής Προμήθειας Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, προκειμένου να 
προμηθευτεί τρόφιμα και βασική υλική συνδρομή για τους ωφελούμενους όλης της Ελλάδας, με λήξη 
φυσικού αντικειμένου την 31.12.2016 και λήξη οικονομικού αντικειμένου την 31.03.2017. 

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 45/5.6.2015 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας  και 
Τουρισμού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Υλοποίησης Πράξης Κεντρικών Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής 
Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 
μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» (ΦΕΚ Β’ 1137/12.06.2015), η 
διαδικασία Κεντρικών Προμηθειών εκτελείται έως και το στάδιο της συμβασιοποίησης με τους 
Αναδόχους από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, την δε εκτέλεση των 
συμβάσεων αναλαμβάνει η Μονάδα Δ’ της ΔΑ του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Η διανομή  των Κεντρικών 
Προμηθειών γίνεται από τις Κοινωνικές Συμπράξεις. 

Έως σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί οι Διακηρύξεις των ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, 
Παντοπωλείου, Βρεφικών Τροφών, Ελαιολάδου, κοτόπουλου και οπωρολαχανικών και επίκεινται οι 
συμβασιοποιήσεις των ειδών κρεοπωλείου (μοσχάρι και χοιρινό) και του ελαιολάδου και του 
κοτόπουλου για την Κρήτη, τις δε πληρωμές των προμηθευτών της κάνει η Διαχειριστική Αρχή, μετά 
από διοικητική επαλήθευση και λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο.  

Περαιτέρω, η Διαχειριστική έχει ήδη προβεί σε σύναψη συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης, το 
κόστος των οποίων καλύπτεται από την Τεχνική Βοήθεια, για διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
(σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης, σύμβουλοι επικοινωνίας, προμήθεια σακουλών, προμήθεια 
λογισμικού αποθήκης κ.λπ.), τις δε πληρωμές των προμηθευτών της κάνει επίσης η Διαχειριστική 
Αρχή, μετά από διοικητική επαλήθευση και λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπηρεσίες εξειδικεύονται ως εξής:  

 Έλεγχος παραστατικών ως προς την σωστή έκδοση βάσει ΕΛΠ και συμφωνία παραστατικού 
με δελτία αποστολής 

 Λογιστικοποίηση όλων των πράξεων του έργου και τήρηση ξεχωριστή λογιστικής μερίδας 
 Εκτέλεση εντολών πληρωμών μέσω μηχανογραφικού συστήματος ΠΣΥΠΟΔΕ  
 Έλεγχος λοιπών κρατήσεων 
 Πληρωμή τυχόν παρακρατήσεων (εφορία, ΙΚΑ) μέσω ΠΣΥΠΟΔΕ 
 Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών ΤΤΕ 
 Συμφωνία εντολής πληρωμής με τιμολόγια 
 Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και λοιπών κρατήσεων 
 Υπολογισμός ημερήσιων αποζημιώσεων  και λοιπών εξόδων ταξιδιών - μετακινήσεων 

 
Στο έργο της ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία που τυχόν θα προκύψει κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, σχετικά με την λογιστική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής για 
το έργο των Κεντρικών Προμηθειών και όλα τα έργα Τεχνικής Υποστήριξης που υλοποιούνται και θα 
υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα.  

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και 
όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 -  ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 
πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, 
συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

Οι προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων θα είναι έγγραφες 
και θα απευθύνονται στη διεύθυνση του παραλήπτη, που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος. Είτε 
θα αποστέλλονται μέσω συστημένου ταχυδρομείου, οπότε θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή τους, είτε θα αποστέλλονται μέσω telefax ή e-mail, οπότε θα 
θεωρούνται ότι παρελήφθησαν κατά την ημέρα αποστολής τους, είτε θα εγχειρίζονται στον αρμόδιο, 
με απόδειξη παραλαβής, οπότε θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν την ημέρα υπογραφής της 
παραλαβής τους.  

Για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., αριθμός τηλεομοιοτυπίας ορίζεται o 2102285122 και  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  το  n.papakosta@eiead.gr, ενώ για το ΤΕΒΑ αριθμός τηλεομοιοτυπίας ορίζεται o 
2102285122 και  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  το  e.lambritzi@eiead.gr 

Για την ΑΝΑΔΟΧΟ, αριθμός τηλεομοιοτυπίας ορίζεται ο …………………. και ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  το ………………………. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
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Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. 
 
ΑΡΘΡΟ 4Α - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τις υπηρεσίες προς την Κεντρική Υπηρεσία του 
ΕΙΕΑΔ. 

1. Η Ομάδα Έργου της ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του ανωτέρω 
περιγραφόμενου έργου θα αποτελείται τουλάχιστον από τον ……………….. του ………….., ως Υπεύθυνο 
Λογιστηρίου,  τον ……………… του, ως Λογιστή και τους ……………. του …………. και ………………….. του 
…………….. ως Βοηθούς Λογιστές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δύναται να προβεί στην 
αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας Έργου, με την προϋπόθεση ότι θα το 
αντικαταστήσει με κάποιο άλλο ισοδύναμης εμπειρίας και αφού προηγουμένως λάβει έγγραφη 
έγκριση από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. έχει το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση οποιουδήποτε 
μέλους της Ομάδας  Έργου, που κατά την κρίση του πρώτου  δεν έχει τη δέουσα επάρκεια για να 
ανταποκριθεί στο ανωτέρω έργο.  

2. Αρμοδιότητες των στελεχών της Ομάδας ΄Εργου:  
α. Υπεύθυνος Λογιστηρίου  
Το στέλεχος αυτό έχει τη συνολική ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Λογιστηρίου. Είναι 

πτυχιούχος ΑΕΙ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κατέχει πτυχίο Λογιστή Α’ Τάξεως και 
συνακόλουθα δικαίωμα υπογραφής Ισολογισμού όπως απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. 
Εποπτεύει τις εργασίες του Λογιστηρίου του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ώστε να εξασφαλίζεται η πιστή, έγκυρη και 
έγκαιρη τήρηση των νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων και διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων. Επιτηρεί την εφαρμογή όλων των εταιρικών πολιτικών και συστημάτων λογιστικού 
ελέγχου. Προγραμματίζει, συντονίζει και εποπτεύει τη διαδικασία διεκπεραίωσης των τρεχουσών 
εργασιών του Λογιστηρίου και των λογιστικών εργασιών που αφορούν στο σύνολο της 
δραστηριότητας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., βάσει της στρατηγικής πολιτικής που εκπονείται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  
 

β.  Λογιστής 
Έχει τη διοικητική και λειτουργική ευθύνη για τη συλλογή, τον λογιστικό χαρακτηρισμό 

και την καταχώριση όλων των νόμιμων παραστατικών της εταιρείας με τρόπο που να 
διασφαλίζεται η πιστή τήρηση των νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων και διαδικασιών των 
Ελληνικών Λογιστικών προτύπων, Εφαρμόζει τις εταιρικές πολιτικές και τα συστήματα 
λογιστικού ελέγχου και ασφάλειας. Υλοποιεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών 
εργασιών του Λογιστηρίου και των λογιστικών εργασιών που αφορούν στο σύνολο της 
δραστηριότητας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., βάσει των οδηγιών του Προϊσταμένου Λογιστηρίου.  
 

γ. Δύο Βοηθοί Λογιστές  
Υποβοηθούν το έργο των Λογιστών και τους συνεπικουρούν στα καθήκοντα που οι ίδιοι ή 

ο Υπεύθυνος και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου τους αναθέτουν.  
 
ΑΡΘΡΟ 4Β - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τις υπηρεσίες προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ 
ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. 
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1. Η Ομάδα Έργου της ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του ανωτέρω 
περιγραφόμενου έργου θα αποτελείται τουλάχιστον από τον ……………….. του ………….., ως Λογιστή 
και τον ……………. του …………. ως Βοηθό Λογιστή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δύναται 
να προβεί στην αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας Έργου, με την προϋπόθεση ότι θα 
το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο ισοδύναμης εμπειρίας και αφού προηγουμένως λάβει έγγραφη 
έγκριση από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. έχει το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση οποιουδήποτε 
μέλους της Ομάδας  Έργου, που κατά την κρίση του πρώτου  δεν έχει τη δέουσα επάρκεια για να 
ανταποκριθεί στο ανωτέρω έργο 

1. Η Ομάδα Έργου του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του έργου που αφορά 
στο ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ θα πρέπει να  έχει τουλάχιστον την εξής στελέχωση: 

 1 Λογιστής  
 1 Βοηθός Λογιστής 

 2. Απαιτούμενα προσόντα των στελεχών του Αναδόχου:  
                     1. Λογιστής  

΄Εχει τη διοικητική και λειτουργική ευθύνη για τη συλλογή, τον λογιστικό χαρακτηρισμό και την 
καταχώριση όλων των νόμιμων παραστατικών με τρόπο που να διασφαλίζεται η πιστή τήρηση 
των νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων και διαδικασιών του ΕΛΠ. Εφαρμόζει τα συστήματα 
λογιστικού ελέγχου και ασφάλειας. Υλοποιεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών 
εργασιών του Λογιστηρίου και των λογιστικών εργασιών που αφορούν στο ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, 
βάσει των οδηγιών του Προϊσταμένου Λογιστηρίου. Η θέση του λογιστή στην εταιρεία απαιτεί ως 
ελάχιστα ουσιαστικά προσόντα 3-5 χρόνια εμπειρίας σε περιβάλλον μηχανογραφημένου 
Λογιστηρίου μεγάλης ανώνυμης εταιρείας. Απαιτούνται επίσης ως ελάχιστα τυπικά προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής ή ΤΕΙ Λογιστικής. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί να προσφέρει 
έργο 40 ωρών εβδομαδιαία στην έδρα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

2. Βοηθός Λογιστή  
 

Υποβοηθά το έργο του Λογιστή και τον συνεπικουρεί στα καθήκοντα που οι ίδιοι ή ο Υπεύθυνος και ο 
Προϊστάμενος του Λογιστηρίου του αναθέτουν. Η θέση του βοηθού λογιστή στην εταιρεία απαιτούν 
ως ελάχιστα ουσιαστικά προσόντα 1-3 χρόνια εμπειρίας σε περιβάλλον μηχανογραφημένης 
λογιστικής. Απαιτούν επίσης ως ελάχιστα τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής ή ΙΕΚ αντίστοιχης 
ειδικότητας. Απαιτείται να διαθέτει γνώσεις μισθοδοσίας και γενικές γνώσεις εργατικής νομοθεσίας. 
Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί να προσφέρει έργο 40 ωρών εβδομαδιαία σε όλη τη  διάρκεια της 
σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει, για μεν τις υπηρεσίες προς την Κεντρική Υπηρεσία του 
ΕΙΕΑΔ από …………………. 2016 έως …………………… και αφορά στα θέματα τρέχουσας διαχείρισης 
του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1Α της παρούσας, για δε τις υπηρεσίες 
προς τη Διαχειριστική Αρχή του ΤΕΒΑ από …….2016 έως …….. και αφορά στα θέματα που 
περιγράφονται στο άρθρο 1Β της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 6 - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

6.1.Οι υπηρεσίες προς  το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια σαράντα (40) 
εργάσιμων ωρών εβδομαδιαία, από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός επισήμων Αργιών, από 9.00 έως 
17.00. 

6.2.H ANAΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εναρμονίζει την παροχή των υπηρεσιών της με τις 
υπηρεσιακές ανάγκες και τον εν γένει προγραμματισμό του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Οι υπηρεσίες της θα παρέχονται 
κατά τις ώρες λειτουργίας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ούτως ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των 
προσφερόμενων υπηρεσιών.  Ο χρόνος απόκρισής της δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο (2) ώρες από τη 
σχετική – τηλεφωνική ή έγγραφη ή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μήνυμα – κλήση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. 

6.3.Συμφωνείται ρητά ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. δύναται να ενημερώσει 
εγγράφως προ πέντε (5) ημερών την ΑΝΑΔΟΧΟ  για  την παροχή από αυτήν  των υπηρεσιών της 
εκτός ή και πλέον του παραπάνω χρόνου, η δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ανταποκριθεί χωρίς καμία 
επιπλέον χρέωση. 
 
ΑΡΘΡΟ  7 - ΑΜΟΙΒΗ 

7.1. Η συνολική  αμοιβή της ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται σε 
………………………………..  (………..) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά σε ………………………………. 
(…………..) Ευρώ. Εξ αυτών, ποσόν Ευρώ ……………………..(………….) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά σε 
………………………………. (…………..) Ευρώ, αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών γενικά προς το ΕΙΕΑΔ, 
ενώ ποσόν Ευρώ ………………….. πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά σε ………………………………. (…………..) 
Ευρώ αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών ειδικά για το ΤΕΒΑ. Στο παραπάνω τίμημα 
συμπεριλαμβάνονται ο μισθός/ωριαία/μηνιαία αποζημίωση κάθε στελέχους που θα απασχοληθεί 
στο έργο, οι κοινωνικές εισφορές, τυχόν φόροι (εισοδήματος κλπ), τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, 
κρατήσεις υπέρ τρίτων, όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για 
την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφερομένων, των αμοιβών υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους 
προστηθέντων, βοηθών εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπων, τα οποία χρησιμοποιεί η 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, 
εξόδων μετακίνησης κ.λπ., τα οποία βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ΑΝΑΔΟΧΟ. Η 
τελευταία δηλώνει ότι δεν έχει  καμία σχετική αξίωση από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. 

7.2. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για καταβολή οποιουδήποτε 
είδους αποζημιώσεως (ενδεικτικά: για ατύχημα προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών κ.λπ.) που θα 
γεννηθεί τυχόν κατά την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση η 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Η τελευταία αναλαμβάνει επίσης και κάθε ευθύνη έναντι παντός τρίτου για οποιαδήποτε 
απαίτηση γεννηθεί κατά την εκτέλεση του συμφωνούμενου με την παρούσα έργου. Η μοναδική 
υποχρέωση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι η καταβολή της ανωτέρω συμφωνημένης αμοιβής της ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

7.3. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν το ανωτέρω τίμημα ως εύλογο, δίκαιο και 
ανταποκρινόμενο στην αξία της παρούσας σύμβασης. 
7.4. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. Διευκρινίζεται ότι υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, η δε ως άνω κράτηση 
υπόκειται χαρτόσημο 3,6%. Στη σύμβαση επιβάλλεται επίσης κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του 
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Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 
αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

8.1. Η αμοιβή της ΑΝΑΔΟΧΟΥ  θα  καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο «Άρθρο 9 – Παραλαβή του Έργου». 

8.2. Για την καταβολή της αμοιβής της, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται να προσκομίζει όλα τα 
απαιτούμενα από το νόμο και  την παρούσα σύμβαση δικαιολογητικά έγγραφα, ως επίσης  
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

8.3. Προϋπόθεση της καταβολής της αμοιβής αποτελεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων του έργου ή 
καθυστέρηση οποιασδήποτε από τις συμφωνούμενες στην παρούσα σύμβαση παροχές της 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ καθιστούν πλημμελή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτής.  

8.4. Για το μέρος της αμοιβής που αφορά στις υπηρεσίες που θα παρέχονται προς το ΕΠ ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ, η αμοιβή θα καταβάλλεται με τον ίδιο τρόπο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

10.1. Ως τόπος παραλαβής του συμφωνηθέντος έργου ορίζεται  η Κεντρική Υπηρεσία του 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (Κωστή Παλαμά 6-8, Αθήνα). 

9.2. Η Παραλαβή του έργου θα γίνεται σε στάδια, ανά μήνα, από τις δύο (2) Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (μία για την παροχή υπηρεσιών προς το ΕΙΕΑΔ γενικά και μία για 
την παροχή υπηρεσιών ειδικά προς το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ) που έχουν  συσταθεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ως εξής:  

Στο τέλος κάθε μηνός και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποβάλλει στο 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. δύο (2) Εκθέσεις Απολογισμού του έργου που θα έχει παράσχει κατά το χρονικό διάστημα 
αναφοράς, μία (1) με αναφορά στην Κεντρική Υπηρεσία και μία (1) προς τη Δ.Α ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.  

Ειδικότερα, στην Έκθεση αυτή θα περιέχεται τουλάχιστον περιγραφή των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν στη διάρκεια του μήνα αναφοράς, καθώς και του ανθρωποχρόνου  που έχει διατεθεί 
από την ΑΝΑΔΟΧΟ για την παροχή των υπηρεσιών αυτών (ανθρωποώρες ανά στέλεχος της 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ που απασχολήθηκε στο έργο). 

9.3. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  έχει συστήσει δύο 3μελείς Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
έργου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  Οι Επιτροπές, ο Γενικός Διευθυντής, και οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων 
διευθύνσεων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν την ΑΝΑΔΟΧΟ σε συσκέψεις, κατά τις 
οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που 
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις 
εκατέρωθεν. 

9.4. Διαδικασία Παραλαβής: 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
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υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 
9.5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα του έργου, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των 
εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία 
θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

9.6. Η παρακολούθηση του έργου της ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τις ως άνω Επιτροπές  δεν απαλλάσσει 
αυτήν από την ευθύνη για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την 
οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.  
9.7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο υποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για 
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
9.8. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 
την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
9.9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 
των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις προβλεπόμενες ποινικές 
ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
9.10. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης μετάθεσης του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων 
του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει 
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εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. 
9.11. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην 
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται 
να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη  και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση 
του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν 
δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί 
σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10 -  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 10.1. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ προσκόμισε τις υπ’ αριθμ. ...............................δύο  εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης, εκδοθείσες από την ........................................................., ανερχομένες σε ποσοστό 
5% της συμβατικής αξίας που συμφωνήθηκε για την παροχή υπηρεσιών στην Κεντρική Υπηρεσία 
του ΕΙΕΑΔ, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών προς τη ΔΑ του ΤΕΒΑ, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό 
των ………………… (…………. ) ευρώ η μία και  ………………… (…………. )  η άλλη, χρονικής ισχύος 
μεγαλύτερης κατά δύο (2) μήνες από τη λήξη εκάστου έργου που ανατίθεται με την παρούσα 
σύμβαση.  

10.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καλύπτει και κάθε τυχόν επιβληθησόμενο πρόστιμο, 
προσαύξηση, κλπ, τα οποία τυχόν θα επιβληθούν σε βάρος του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. από οποιαδήποτε Αρχή 
(φορολογική, ασφαλιστικό οργανισμό, Διαχειριστική Αρχή κλπ), εφόσον η επιβολή τους συνδέεται 
αιτιωδώς με το έργο. 

10.3. Σε περίπτωση που το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. κρίνει ανεπαρκή την εγγύηση για  την κάλυψη των 
ευθυνών της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αυτή υποχρεούται να προσκομίσει επιπρόσθετη εγγυητική επιστολή.        

10.4. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 
πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο 
Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ημερών από την 
προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

10.5. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

  
ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΥΘΥΝΗ 

11.1. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται για κάθε ζημία ή βλάβη που τυχόν θα προκληθεί στο προσωπικό 
του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ή σε τρίτους, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.  

11.2. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνη για κάθε ζημία ή βλάβη 
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., του προσωπικού της ή τρίτων, και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία 
της εκτέλεσης του παρούσας σύμβασης,  εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη της ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή 
των προστηθέντων στην υπηρεσία αυτής. 
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      11.3. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαλλάσσεται από την ευθύνη για τυχόν ζημία που θα προξενηθεί στο 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης βάσει των οδηγιών που δίνονται από τα 
αρμόδια όργανα αυτού,  μόνο σε περίπτωση κατά την οποία αυτή (δηλ. η ΑΝΑΔΟΧΟΣ), εγγράφως και 
πριν την εκτέλεση της εργασίας,  διατυπώσει τις σχετικές αντιρρήσεις της. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τα εισπρακτέα 
δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  

 
ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

13.1. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί η ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του 
έργου δεν θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση υπηρεσιακή από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., παρά μόνο από 
την ίδια, που θα τυγχάνει η μοναδική εργοδότης του ως άνω προσωπικού και θα υπέχει αποκλειστικά 
απέναντι σ’ αυτό όλες τις από τη σύμβαση εργασίας και οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και 
ευθύνες, αστικές και ποινικές. 

13.2. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και σε κάθε άλλον κατά το νόμο 
αρμόδιο Ασφαλιστικό Οργανισμό το υπαλληλικό της προσωπικό, που χρησιμοποιείται απ’ αυτήν για 
την εκτέλεση του παρόντος έργου.  Όλες οι υποχρεώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις που 
προκύπτουν από αυτήν την ασφάλιση, καθώς και κάθε εισφορά υπέρ Οργανισμών και ταμείων 
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ως επίσης κρατήσεις υπέρ τρίτων και λοιπές εν γένει επιβαρύνσεις, 
φόροι, κ.λ.π., βαρύνουν αποκλειστικά την ΑΝΑΔΟΧΟ ως εργοδότη του κάθε φύσης προσωπικού που 
χρησιμοποιείται από αυτήν.    

13.3. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί τους 
κείμενους νόμους, διατάξεις κ.λ.π. και γενικά αυτούς που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια του 
προσωπικού που χρησιμοποιείται απ’ αυτήν, ευθυνόμενη για κάθε παράβασή του.  
   13.4. Για οποιοδήποτε ατύχημα σε εργαζόμενο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς 
στο κάθε φύσης προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από την ΑΝΑΔΟΧΟ, που τυχόν  θα συμβεί κατά 
την εκτέλεση του συμφωνηθέντος έργου από υπαιτιότητα αυτής ή του προσωπικού της, 
αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ και αστικά και ποινικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του Ν. 
2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 - ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ 

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, οι οποίοι άπαντες συνομολογούνται ως 
ουσιώδεις, παρέχει το απόλυτο δικαίωμα στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, μη 
αποκλειόμενης της αξιώσεως περαιτέρω αποζημιώσεως.  
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ΑΡΘΡΟ 16 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που 
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 -  ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ/ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
17. 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, πoυ θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016, 
 β) στο πρόσωπο του αναδόχου, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, συνέτρεχε ένας από τους 
λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
 γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει ταυ άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
δ) Αν ανακληθεί  ή αφαιρεθεί  ή λήξει άνευ ανανεώσεως η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή  η άδεια εργασίας μέλους του προσωπικού του που συμπεριλαμβάνεται στην Ομάδα 
Έργου που απασχολείται στο παρόν έργο. 
17.2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
 α) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση 
 β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και γ) αν υπερέβη 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
17.3. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
κατά την περίπτωση γ` της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 
όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την 
ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτήν. 
17.4. Ο οικσνομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 
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 α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με  
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
17.5. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
17.5. Ο οικονομικός φορέας μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του τις ανωτέρω 
κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
17.6. Με τη λύση της Σύμβασης μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
υποχρεούται να απέχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεση υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την 
διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. Επίσης, το συντομότερο δυνατό μετά την 
καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του 
Έργου καθώς και κάθε οφειλή του έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την ημερομηνία καταγγελίας και 
αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 
17.7. Η μη άσκηση  εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής  οποιουδήποτε δικαιώματός της δεν 
ισοδυναμεί με παραίτησή της από δικαιώματα ή εξουσίες  της που απορρέουν από την παρούσα 
σύμβαση ή τη σχετική νομοθεσία. Η έστω και επί μακρόν ανοχή παραβάσεων από πλευράς του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε καμία περίπτωση δε δηλώνει ή τεκμηριώνει παραίτηση της Αναθέτουσας Αρχής  από 
τα δικαιώματά της ή αποδυνάμωση αυτών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, καταπίπτει 
αυτοδικαίως σε βάρος της ΑΝΑΔΟΧΟΥ  και υπέρ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ανεξάρτητα από την απόδειξη ζημίας 
του τελευταίου, ποινική ρήτρα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. Το ποσό των 
ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών 
ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εκτελέσει το έργο που προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση 
κατά τον πλέον άρτιο από άποψη επιστήμης, τέχνης και πρακτικής εμπειρίας τρόπο, με τα 
υψηλότερα διεθνώς αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα και πάντως κατά τρόπο ώστε να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  
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ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες 
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτήν, τυχαία  ή λόγω της 
εκτελέσεως των υπηρεσιών που αναλαμβάνει με την παρούσα. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και 
το πάσης φύσεως προσωπικό της. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δε δικαιούται: 

 Να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο 
για την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων 

 Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από την 
ΑΝΑΔΟΧΟ στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε 
τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι 
αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 Να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 
υποχρεώσεις της απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με 
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 
ΑΡΘΡΟ 21 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
21.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 
Α` του Ν. 4412/2016 (περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμόν 4427 Διακήρυξη  ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

21.2.  Οι τυχόν εργασίες που πραγματοποιούνται από τρίτο ύστερα από εντολή του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ουδόλως απαλλάσσουν αυτήν από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, ο οποίος τυγχάνει 
και στην περίπτωση αυτή μοναδικός υπόχρεος και υπεύθυνος απέναντι στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και τους 
τρίτους. 

21.3. Σε περίπτωση που εγερθεί κατά του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αγωγή από οποιονδήποτε τρίτο που 
αξιώνει αποζημίωση για αιτία που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το έργο που έχει εκτελεσθεί από τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ ή το προσωπικό του, ο τελευταίος υποχρεούται, όταν προσεπικληθεί από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., να 
παρέμβει στη δίκη με σκοπό την ανάληψη του δικαστικού αγώνα προκειμένου να υποστηρίξει το 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Σε κάθε περίπτωση, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται να καταβάλλει στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. όλο το ποσό 
που αυτό θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον ενάγοντα, ως και τυχόν άλλα έξοδά του εξ αυτής της 
αιτίας. Επίσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται, σε περίπτωση έκδοσης προσωρινώς εκτελεστής 
απόφασης, να καταβάλει αμέσως στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. το ποσό που θα επιδικασθεί. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καλύπτει και τις παραπάνω ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, συνεχιζομένης δε της τυχόν 
συναφούς δίκης και μετά τη λήξη της εργολαβικής σύμβασης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
παρακρατείται μέχρι αμετάκλητης περάτωσης του δικαστικού αγώνα και ολοσχερούς εξόφλησης. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καλύπτει κατά τα ανωτέρω και κάθε τυχόν επιβληθησόμενο πρόστιμο, 
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προσαύξηση, κλπ, τα οποία τυχόν θα επιβληθούν σε βάρος του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. από οποιαδήποτε Αρχή 
(φορολογική, ασφαλιστικό οργανισμό, Διαχειριστική Αρχή κλπ), εφόσον η επιβολή τους συνδέεται 
αιτιωδώς με το έργο. Σε περίπτωση που το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. κρίνει ανεπαρκή την εγγύηση για κάλυψη των 
ευθυνών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αυτή υποχρεούται να προσκομίσει επιπρόσθετη εγγυητική επιστολή.                
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφαρμοστέα είναι τα άρθρα 222 έως 338 του Ν. 4412/2016, 
οι όροι της υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 4427 Διακήρυξης, καθώς και –συμπληρωματικά – οι διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.  
 
ΑΡΘΡΟ 23 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
23.1.Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 
23.2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν 
αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: 
 αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή 
διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν 
με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και 
 ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική αύξηση δαπανών για τον αναθέτοντα 
φορέα. 
 Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της 
αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των 
τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 
σύμβασης. 
 Οι τροποποιήσεις της περίπτωσης αυτής δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής ή 
στην καταστρατήγηση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 3 έως 221 του Ν. 4412/2016). 
β) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 
από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 
 αα) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 
 ββ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε 
περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
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Οι τροποποιήσεις της περίπτωσης αυτής δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής ή 
στην καταστρατήγηση της κείμενης νομοθεσίας. 
γ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την 
αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: 
 αα) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων 
αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον 
οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό 
τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται 
με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής ή την καταστρατήγηση της κείμενης νομοθεσίας. 
 ή 
 ββ) περίπτωσης που ο ίδιος ο αναθέτων φορέας αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου 
έναντι των υπεργολάβων του, σύμφωνα με το άρθρο 336 του Ν. 4412/2016, 
δ) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις. 
 Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων α` και β` 
δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ενωσης. Η γνωστοποίηση αυτή 
περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XVI του Προσαρτήματος Β` και 
δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 295 του Ν. 4412/2016. 
23.3. Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης, εφόσον καθιστά τη 
σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε 
περίπτωση, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που 
επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα 
προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο 
που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, 
 γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης, 
 δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε 
περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση γ` της παραγράφου 1. 
23.4. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α` έως δ` της 
ανωτέρω παραγράφου, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 
 α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, και 
 β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης 
 Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών 
τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων. 
 
Η τροποποίηση της σύμβασης κατά τα ανωτέρω, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 24 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 
προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα 
του Έργου. 
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του 
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος 
ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 
Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του 
υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου 
από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια 
επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή 
φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και 
αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε 
εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη. 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 
Αν το( α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το (α) οποίο (α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά 
του ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε εφαρμόζονται οι παράγραφοι 6 
επόμ. του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016. 
Για τους υπεργολάβους θα πρέπει να υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, ενώ, κατά την ανάθεση της σύμβασης, αυτοί προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά 
σχετικά δικαιολογητικά της υπεύθυνης δήλωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 25-  ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
25.1. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 
γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του 
Αναδόχου. 
25.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την 
οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 
25.3. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο τους  συμμετέχοντες στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 26- ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
26.1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους 
που θα εγκατασταθεί εξοπλισμός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που 
προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και 
ωρών. 
26.2. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια 
του προσωπικού του Αναδόχου και των τυχόν Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον 
Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο. 
26.3. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες 
εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 
 
ΑΡΘΡΟ 27- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
27.1. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση 
του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 
υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη 
Σύμβαση ή την Προσφορά. 
27.2. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως 
προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν 
για την υλοποίηση του Έργου. 
27.3. Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος 
κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή 
πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 28  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
Για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 2121/1993 περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των λογιστικών υπηρεσιών, η Αναθέτουσα Αρχή 
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας 
Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα 
οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και 
κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της 
παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  
 
ΑΡΘΡΟ 29- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
29.1.Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα 
αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο 
Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα.  
29.2. Η υπ’ αριθμ. 4427 Διακήρυξη  και η από …………….. Τεχνική Προσφορά της ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης. 
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Αφού έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά και συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, συντάχθηκε η 
παρούσα σύμβαση και υπογράφτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, το 
δε τρίτο θα κατατεθεί, αν αυτό απαιτείται, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.         Για την ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 
Θανάσης Ζαχαρόπουλος       ………………..………… 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 4412/2016. 
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