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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕΕ ΟΤΑ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 25  - ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΛΙΝΤΟ 

Πόλη Ηράκλειο Κρήτης 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71305 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS ΕL 431 

Τηλέφωνο (+30) 2813409185-186-189-244-403-428 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tsirakos@heraklion.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δημήτριος Κ. Τσιράκος (BEd, PhD) 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.aahaeota.gr 

Φορέας υλοποίησης 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕΕ ΟΤΑ  - 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου αε ΟΤΑ (ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ)  και ανήκει στις 
δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Ηρακλείου  Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (ΟΤΑ Α΄). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.: 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι διαχείριση των δημοτικών αθλητικών κέντρων 
(Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου και Δημοτικό Αθλητικό και 
Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου) και η διοργάνωση αθλητικών γεγονότων μικρής, μεσαίας και μεγάλης 
κλίμακας. 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο: 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.   4782/21 (Α 36),    οι όροι της 
παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο 
ανάδοχος καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης κα των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας   

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)   Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)     Τα έγγραφα της σύμβασης είναι σε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.heraklion.gr/press/auction  και στην  
ηλεκτρονική διεύθυνση www.aahaeota.gr  και στο URL: https://aahaeota.gr/διακυρήξεις-
διαγωνισμοί. 
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δ)H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, και του νόμου 
4782/21 (Α 36),ειδικότερα με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου.  Η δαπάνη 

για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει το προϋπολογισμό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για το 2021 και 2022  με 

αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση 29/2021 του διοικητικού συμβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ 
ΟΤΑ (ΑΔΑΜ 21REQ008827934 2021-06-29,  ΑΔΑ: Ψ4ΘΚΟΛΕΙ-6Λ4) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και 2022. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης και λειτουργία των δημοτικών 

αθλητικών κέντρων, με προσωπικό που δεν διαθέτει η ΑΑΗ αε ΟΤΑ. 

Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών κέντρων   γίνεται με 

φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις  στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο 

Ηρακλείου και το Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου  σε καθημερινή βάση σύμφωνα με 

το πρόγραμμα λειτουργίας των χώρων συμπεριλαμβανόμενων και των αθλητικών ή πολιτιστικών δράσεων 

τα Σάββατα ή Κυριακές.   

Η έναρξη της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση κατά την 

υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο μέγιστος χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται μέχρι και ένα χρόνο  μετά την υπογραφή της σύμβασης 

και δυνατότητα επέκτασης της μέχρι έξι μήνες με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές. 

Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη και σύμφωνα με 

πρόγραμμα κι οδηγίες που θα παραδίδονται στον ανάδοχο.   

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 133.500,00 €, πλέον 

Φ.Π.Α 24%  32.040,00 €  ήτοι συνολικά 165.540,00 €   (εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων 

σαράντα ευρώ)  για διάρκεια ενός έτους και θα βαρύνει το ΚΑ των  εξόδων  του προϋπολογισμού έτους 

2021 και 2022 με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV):  CVP  50800000/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 (δώδεκα) .μήνες ή 366 ημέρες. Το διάστημα της παροχής της 
υπηρεσίας τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας των ΔΑΚΗ  ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και 
σε κάθε περίπτωση κατά την υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.   
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1: 

Γενικές διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα»2, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 
κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»3.  

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

- τουάρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) 

 

1 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της 

σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση 

νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι 

αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων. 

2 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με 

το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 

εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

3 Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται 

κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών. 
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- της υπ'αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «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»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

-  

21PROC009152937 2021-09-03



 

Σελίδα 8 

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

- Το υπ’ αριθμό  πρωτ. 749/11.06.2021 πρωτογενές αίτημα με τίτλο «Έγκριση όρων διακήρυξης 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού τεχνικής διαχείρισης ενός έτους για τα ΔΑΚΗ.  

- Την υπ’ αριθμό  29/2021 απόφαση, του διοικητικού συμβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για την έγκριση 
των όρων της υπηρεσίας με τίτλο «Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού τεχνικής 
διαχείρισης ενός έτους για τα ΔΑΚΗ.  (ΑΔΑ: Ψ4ΘΚΟΛΕΙ-6Λ4, ΑΔΑΜ:21REQ008827934 2021-06-29). 

-  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 
μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την 6/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 138570. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) : https://www.heraklion.gr/ ( στην διαδρομή: Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες  
και στην    διεύθυνση (URL) : https://aahaeota.gr/διακυρήξεις-διαγωνισμοί. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο456, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016 :  στις τοπικές εφημερίδες εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ,ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ. 

 

4 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59) 

και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

5 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές 

εφημερίδες του ν.3548/2007 συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 

377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

6 Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή 

Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει:τον υποψήφιο ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 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 τους7 . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

7 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 1186/01.09.2021 Προκήρυξη της Διακήρυξης της Σύμβασης,  

2. η παρούσα διακήρυξη με αρ. πρωτ. 1185/1.9.2021 και τα παραρτήματά της 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης  

5. το έντυπο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .  
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.heraklion.gr/press/auction και την διεύθυνση (URL) : https://aahaeota.gr/διακυρήξεις-
διαγωνισμοί. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους.  
 
Με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της 
σύμβασης ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις 
Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες που θα του παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς 
και όσον αφορά όλες τις πληροφορίες στις οποίες θα έχει πρόσβαση λόγω των υπηρεσιών που θα παρέχει 
στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης για τις υπηρεσίες που θα παρέχει.  
 
Ο ανάδοχος συμφωνεί ότι θα πρέπει να διαχειρίζεται τις πληροφορίες που σχετίζονται με 
δεδομέναπροσωπικού χαρακτήρα σε μία βάση αυστηρής εμπιστευτικότητας και υπό τους περιορισμούς 
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). 
Ειδικοί όροι Εχεμύθειας – Εμπιστευτικότητας για τον ανάδοχο θα διατυπώνονται ρητά στη σύμβαση που 
θα υπογράψει με το Δήμο Ηρακλείου.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. .  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις8 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)9, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού10. 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 

 

8 Άρθρο 72 ν. 4412/2016  

9 Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018) 

10 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή 

εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική 

νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 

(“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και 

Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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οικονομικό φορέα εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν 
ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης11.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ12, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 713 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση 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 Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων14. 

 

11 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 

12 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 

13 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν 

πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 

14 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό 
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Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης15. 

2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.16 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής17 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής18, ποσού 
2.670,00 €  (δυο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα  ευρώ)19. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, 
η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 31.10.2022, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες 
να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.20 

 

τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 

του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 

3310/2005. 

15 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη 

συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

16 Άρθρο 19 ν. 4412/2016 

17 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 

18 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,  του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 

1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).). 

19 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της 

σύμβασης. 

20 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016 
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί21, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού22 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη23 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

 

21 Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 

22 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 

23 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο 

σε αμετάκλητες καταδικαστικέςαποφάσεις 
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(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει 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 Έλληνας 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. 
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Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

 

2.2.3.3  Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 

2.2.3.4. Αποκλείεται24 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις25:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201626, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ιδίως εάν σε βάρος του 
έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.] 

καθώς και  

αα) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 μέσα 
σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 
προσφοράς ή ββ) εάν σε βάρος του έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας 
συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 
εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς27] 

 

24 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους 

λόγους αποκλεισμού της παρ. 4,συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 

(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση 

νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού 

της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ καθώς και τα μέσα απόδειξης του 

άρθρου 2.2.9.2. 

25 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής 

(ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων 

εφαρμογής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει 

ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ). 

26 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 

έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

27 Πρβλ περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39  παρ.Β ν.4488/2017, 

21PROC009152937 2021-09-03



 

Σελίδα 17 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισηςή 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας28.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

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 του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν 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 έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε 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 με απατηλό τρόπο 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 κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 

σχετικό γεγονός.29 

2.2.3.5.  - 

 

σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016:  Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του 

άρθρου 18 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ 

της παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). 

28 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  

29 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής 

(ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
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2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία30, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση31. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201632. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής33 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας34 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

 

30 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 

του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19 

31 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   

32 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να 

ισχύει έως την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

33 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση 

και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 

σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς 

φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. 

Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια 

επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 

περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Πρβλ. και την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα''(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  

παραδείγματα. 

34 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώαή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία . 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια35 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτούνται ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας.  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα36 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διασφαλίζουν το  παρακάτω προσωπικό, με τα παρακάτω ελάχιστα 
επαγγελματικά προσόντα. 
 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει (φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ)  
του παρακάτω προσωπικού: 

i.  ένα (1) διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό 
ii.  ένα (1)  πτυχιούχο  Πληροφορικής 
iii. ένα (1) πτυχιούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό 
iv. ένα (1)  αδειούχο   ηλεκτρολόγο    
v. δύο (2)  αδειούχους   υδραυλικούς 
 
Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,  θα πρέπει να κατανέμει το 
προσωπικό του ώστε να υπάρχει συνεχής παρουσία ενός τουλάχιστον  τεχνικού το χρονικό διάστημα  

 

35 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ  σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα 

μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής 

και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με 

αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους 

οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 

αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 

έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα''(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

36 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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07:30 π.μ έως 23.30 π.μ  και επιπλέον να προκύπτει ισοδύναμη συνολική παροχή υπηρεσιών  πέντε (5) 
ανθρωπομηνών, ανά μήνα ισχύος της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στο προσωπικό του μέσα ατομικής προστασίας καθώς και 
εκπαίδευση χειρισμού και χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας καθώς επίσης και οποιοδήποτε 
απαραίτητο εξοπλισμό για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά του. 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ο ίδιος εμπειρία  σε συστήματα αυτοματισμού κτηρίων τύπου  B.M.S.  

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ο ίδιος εμπειρία σε μεγάλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (παρόμοιων 
κτιριακών εγκαταστάσεων) με ηλεκτρικό υποσταθμό ΜΤ/ΧΤ με εγκατεστημένη ισχύ μετασχηματιστών 
τουλάχιστον 5000 kVA. 

Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και όχημα μετακίνηση 
του στο χώρο εργασίας.  

Το προσωπικού του αναδόχου, το οποίο θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης στις εργασίες συντήρησης 
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ στο Ηράκλειο στο προβλεπόμενο ωράριο και θα είναι 
απαραίτητα της αποδοχής της διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  μετά την υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, ως εξής: 

Α)  1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ:  

Να είναι απόφοιτος ΑΕΙ,  μέλος του ΤΕΕ δεκαετούς (10ετούς) τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως πτυχίου, 
θα έχει την απαιτούμενη εμπειρία για την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του έργου και θα διαθέτει 
γενική άδεια επίβλεψης (συντήρησης) ηλεκτρικών και μηχανολογικών  εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας 
& ισχύος και αποδεδειγμένη εμπειρία  τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Επιπλέον πρέπει να διαθέτει ο ίδιος εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού κτηρίων τύπου B.M.S και σε 
μεγάλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (παρόμοιων κτιριακών εγκαταστάσεων) με ηλεκτρικό υποσταθμό 
ΜΤ/ΧΤ εγκατεστημένης ισχύος μετασχηματιστών τουλάχιστον 5000 kVA. 

Ο παραπάνω τεχνικός πρέπει να έχει ο ίδιος τις παραπάνω άδειες και να μην είναι απλώς μέλος 
συνεργείων με αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφo του πτυχίου, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να 
κατατεθεί στην Υπηρεσία. 

Τα καθήκοντά του θα είναι η επίβλεψη και ο συντονισμός των τεχνιτών για την ασφαλή και σωστή 
λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Οι υπηρεσίες του μηχανικού ο οποίος θα απασχολείται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα  8:00-16:00  (υποχρεωτική φυσική παρουσία), θα αφορά τον 
καθημερινό συντονισμό των συνεργείων συντήρησης και την ανάληψη ευθύνης, προληπτικής 
συντήρησης, περιοδικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. 

Θα χορηγεί επίσης οποιαδήποτε δήλωση ή βεβαίωση είναι απαραίτητη για την αδειοδότηση των 
αθλητικών κέντρων σχετικά με τα παραπάνω προς  αρμόδιος δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς φορείς και 
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα εφόσον απαιτηθεί. Θα συντάσσει ενημερωτική έκθεση για τα 
προβλήματα που δεν μπορεί να αποκατασταθούν στα πλαίσια της συνήθους συντήρησης, τις ανάγκες 
ειδικών επισκευών μεγάλου μεγέθους και τις βελτιώσεις στα πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων. Επίσης θα φροντίζει για την καταγραφή σε ειδικές καρτέλες όλων των σταδίων 
συντήρησης των ηλεκτρικών συστημάτων. 

Θα έχει την ευθύνη, τήρησης των βιβλίων συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού, το βιβλίο τεχνικών 
ενεργειών που εφαρμόζονται στα πλαίσια συντήρησης άλλου εξοπλισμού ή δομικών στοιχείων των 
εγκαταστάσεων. 

Θα έχει την ευθύνη εκπόνησης μικρού εύρους μελετών στο αντικείμενο του που είναι αναγκαίες 
για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ή την αδειοδότηση τους ή την   πιστοποίηση τους 

 

2.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ   Τ.Ε: 

Να είναι απόφοιτος ΤΕΙ μέλος του ΕΕΤΕΜ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος δεκαετούς 
τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως πτυχίου, πτυχιούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού α’ και β’ Τάξης.  Άδεια 
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άσκησης δραστηριοτήτων  πτυχιούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού  όπως αυτές ορίζονται στα π.δ. 114/2012, 
115/2012, 1/2013, 108/2013 και αποδεδειγμένη εμπειρία  τουλάχιστον πέντε έτη σε αντίστοιχες   
εγκαταστάσεις. 

Επιπλέον πρέπει να διαθέτει ο ίδιος εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού κτηρίων τύπου B.M.S 
και σε μεγάλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (παρόμοιων κτιριακών εγκαταστάσεων) με ηλεκτρικό 
υποσταθμό ΜΤ/ΧΤ εγκατεστημένης ισχύος μετασχηματιστών τουλάχιστον 5000 kVA 

Ο παραπάνω τεχνικός πρέπει να έχει ο ίδιος τις παραπάνω άδειες και να μην είναι απλώς μέλος 
συνεργείων με αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφο του πτυχίου, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να 
κατατεθεί στην Υπηρεσία. 

Τα καθήκοντά του θα είναι η λειτουργία, η προληπτική συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών 
και εξοπλισμού του εξοπλισμού και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των αθλητικών κέντρων. 

Θα  συντάσσει ενημερωτική έκθεση για τα προβλήματα που δεν μπορεί να αποκατασταθούν στα 
πλαίσια της συνήθους συντήρησης, τις ανάγκες ειδικών επισκευών μεγάλου μεγέθους και τις βελτιώσεις 
στα πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης θα φροντίζει για την καταγραφή σε 
ειδικές καρτέλες όλων των σταδίων συντήρησης των ηλεκτρικών συστημάτων (θα έχει την ευθύνη 
τήρησης των βιβλίων συντήρησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων).  

Θα έχει την ευθύνη εκπόνησης μικρού εύρους μελετών στο αντικείμενο του που είναι αναγκαίες 
για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ή την αδειοδότησή τους ή την   πιστοποίηση τους. 

 

Β)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΤΕ: Θα είναι απόφοιτος ΤΕΙ, τριετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως πτυχίου, 
θα έχει την απαιτούμενη εμπειρία για την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του έργου και θα διαθέτει 
γενική άδεια επίβλεψης  εγκαταστάσεων πληροφορικής  και ιδιαίτερα δικτύων και εμπειρία δύο (2) 
χρόνων σε αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Τα καθήκοντά του θα είναι η επίβλεψη και  η συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 
πληροφορικής των αθλητικών κέντρων.  Οι υπηρεσίες του  υπευθύνου Πληροφορικής ο οποίος θα 
απασχολείται όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08:00 – 16:00 (υποχρεωτική φυσική παρουσία), θα 
αφορά τον συντονισμό  εργασιών για τον τομέα της πληροφορικής την ανάληψη ευθύνης, προληπτικής 
συντήρησης, περιοδικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 
πληροφορικής. 

Θα συντάσσει ενημερωτική έκθεση για τα προβλήματα που δεν μπορεί να αποκατασταθούν στα 
πλαίσια της συνήθους συντήρησης, τις ανάγκες ειδικών επισκευών μεγάλου μεγέθους και τις βελτιώσεις 
στα πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης θα φροντίζει για την καταγραφή σε 
ειδικές καρτέλες όλων των σταδίων συντήρησης των συστημάτων αυτών (θα έχει την ευθύνη, τήρησης 
των βιβλίων συντήρησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού,   των εγκαταστάσεων). 

Θα έχει την ευθύνη εκπόνησης μικρού εύρους μελετών στο αντικείμενο του που είναι αναγκαίες 
για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ή την αδειοδότηση τους ή την   πιστοποίηση τους. 

 

Γ) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ: 

Ο ηλεκτρολόγος θα διαθέτει τουλάχιστον ΄Αδεια Ηλεκτροτεχνίτη Α’, Γ’,ΣΤ’ ειδικότητας και αποδεδειγμένη   
εμπειρία  τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις.   

Οι παραπάνω τεχνίτες πρέπει να έχουν οι ίδιοι τις παραπάνω άδειες και να μην είναι απλώς μέλη 
συνεργείων με αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφα των πτυχίων, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να 
κατατεθούν στην Υπηρεσία. Ειδικά για τον Ηλεκτρολόγο είναι απαραίτητο η αντίστοιχη άδεια για την 
δυνατότητα επίσκεψης στους υποσταθμούς.  

Τα καθήκοντά του θα είναι η λειτουργία, η προληπτική συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών 
του εξοπλισμού και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των αθλητικών κέντρων. 
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Δ) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ: 

Οι υδραυλικοί πρέπει να έχουν Άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού Α Τάξης  και αποδεδειγμένη 
εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις.  

Οι παραπάνω τεχνίτες πρέπει να έχουν οι ίδιοι τις παραπάνω άδειες και να μην είναι απλώς μέλη 
συνεργείων με αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφα των πτυχίων, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να 
κατατεθούν στην Υπηρεσία.   

Τα καθήκοντά του θα είναι η λειτουργία, η προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του 
εξοπλισμού και των υδραυλικών εγκαταστάσεων των αθλητικών κέντρων 

Θα φροντίζει για την καταγραφή σε ειδικές καρτέλες όλων των σταδίων συντήρησης των 
συστημάτων αυτών (θα έχει την ευθύνη τήρησης των βιβλίων συντήρησης του εξοπλισμού που συντηρεί). 

Εκτός των παραπάνω ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει: 

α) τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της των τριών 
τελευταίων ετών37 

β)  το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας που 
διαθέτουν, 

γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που  διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, 
καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας, 

δ)  τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή των διευθυντικών 
στελεχών της επιχείρησης,  

ε) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης (αν πρέπει να εφαρμοστούν). 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης38 

Όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν υπάρχει κάποια απαίτηση από την πλευρά των οικονομικών 
φορέων.  
 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς δεν μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς39. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

 

37 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που 

εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν πριν από την τελευταία τριετία   

38 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης 

(Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016) 

39 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να 

αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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δεν μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες40. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 41. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 42. 

Η εκτέλεση  των  εργασιών/ καθηκόντων  της σύμβασης γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν 
η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων,  από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.  

 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας43. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )44. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας45.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

 

40 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

41 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   

42 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   

43 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου 

του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 

44 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

45 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.46.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ  το 
οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ47 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 148. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.49Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ50. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής51. 

 

46 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  

47 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια 

αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

48 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 

διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη 

Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την 

καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα 

σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού. 

Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

49 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36Α’). 
50 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 

51 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,52 την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσης53 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης54. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του55. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα56 

Α.Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν57. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

 

52 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 

53 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),  

54 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 

55 Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

56 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια 

επιλογής που έχει ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει 

ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα 

αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

57 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του58.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του59 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.460 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

 

58 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

59 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 

60 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού 
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εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε)για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας61. 

 

B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.62 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ ή  απαιτείται 
να διαθέτουν την ειδική έγκριση / άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας που απαιτείται  ή να 
είναι μέλη του αντίστοιχου επιμελητηρίου η επαγγελματικού φορέα. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,63 εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3.Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 δεν 
υπάρχουν απαιτήσεις. 

Β.4.  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς οι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να προσκομίσουν: 

 

61 Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  

62 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε 

διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε 

ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

63 Πρβλ.παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
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α. τα διπλώματα του προσωπικού και μέλους της ομάδας εργασίας του υποψηφίου αναδόχου. 

β. άδειες εργασίας για το αντικείμενο που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ομάδας εργασίας του υποψηφίου 
αναδόχου. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 δεν υπάρχουν απαιτήσεις. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του64,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ65,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης66, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 

64 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016  

65 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 

β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 

δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 

καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 

ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο 

πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 

στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 

ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 

η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 

θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 

199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 

ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή, 

ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει 

την έδρα της στην ημεδαπή, 

ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο 

άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.), 

ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη 

χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 

ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν 

εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

66 Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές 

με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν 

την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους67 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 

 

67 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες,δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών68. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης69 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για 
το σύνολο της περιγραφόμενης υπηρεσίας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

 

68 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

69 Άρθρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
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τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.70 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα 
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.71 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 

70 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

71 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν72.   
 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 2773 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 74 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ75 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

 

72 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

73 Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - 

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 

Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική 

υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της 

παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του 

παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η 

ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι 

όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο 

έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

74 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

75 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική 

μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του 

άρθρου αυτού..». 
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Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199976,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο77.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

 

76 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 

77 Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

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 
αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
Με την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του ο συμμετέχων υποβάλλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα 
έγγραφα, δηλαδή οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο στοιχείο για την παρεχόμενη υπηρεσία απαιτείται από τη 
μελέτη.  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 
Για όσες απαιτήσεις της Διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά, ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
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Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο 
της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, 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 γνησίου υπογραφής.  
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  
 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. 
Αναλυτικότερα:  
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του οικονομικού φορέα και θα πρέπει να συμπληρωθεί 
η λέξη «ΝΑΙ». Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα επισυναπτόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης στο έγγραφο τεχνική προσφορά .  
Στη συνέχεια το σύστημα παράγει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο ο προσφέρων οικονομικός 
φορέας θα πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να το αναρτήσει στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- 
Τεχνική Προσφορά» στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 
 
Επιπρόσθετα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει έγγραφο τεχνικής προσφοράς και το 
παρεχόμενο φύλλο συμμόρφωσης του ΠΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. Το Φύλλο Συμμόρφωσης θα υπογράφεται 
ψηφιακά και θα αναρτάται στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά σε μορφή 
pdf».  
Ακόμα στον ίδιο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά σε Παράρτημα της Τεχνικής 
Προσφοράς θα αναρτηθούν όλες οι άλλες απαραίτητες σύμφωνα με τον προσφέροντα αναλυτικές 
τεχνικές περιγραφές, που κρίνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την τεκμηρίωση ικανοποίησης/υλοποίησης 
των απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης του Παραρτήματος Ι. 
 
Επομένως, ο προσφέρων στο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά θα καταθέσει: 
 
Α. Το παρεχόμενο, στα παραρτήματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) της σύμβασης, Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Β. Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 
2.2.2 της παρούσας Διακήρυξης.  
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση, δέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
Διακήρυξης – Μελέτης σε μορφή .pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη.  
Δ. Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο τεχνικής προσφοράς που παράγει το σύστημα σε μορφή .pdf 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ή διαφορετικά ηλεκτρονικόέντυπο με τα ανάλογα διαπιστευτήρια.  
Ε. Το παρεχόμενο φύλλο συμμόρφωσης που επισυνάπτεται στα παραρτήματα της σύμβασης σε μορφή 
.pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  
Ε. Την Τεχνική προσφορά από τον οικονομικό φορέα με όλες τις απαραίτητες αναλυτικές τεχνικές 
προδιαγραφές και τα απαιτούμενα στοιχεία – έγγραφα που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα 
ικανοποίησης/υλοποίησης των απαιτήσεων της μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
περιέχονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.  
 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης ήτοι: 
συνολικό κόστος υπηρεσίας  σύμφωνα με τα οριζόμενα  της διακήρυξης:  
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Τιμές: Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα78. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, βάσει της τιμής αναφορά του προϋπολογισμού ήτοι:  133.500,00 € πλέον ΦΠΑ.  

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν, ως τιμή προσφοράς, την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό), που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως 
άνω τιμή αναφοράς για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος .....,.που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης79. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή80 στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της 
παρούσας διακήρυξης.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών81 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

 

78 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 4412/2016. 

Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  ανθρωποώρες κ.α. 

79 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 

80 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 

81 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους82. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών83 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,84 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ήδεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην τεχνική 
περιγραφή, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

 

82 Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 

83 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 

84 Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών85 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης86, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 06.10.2021 και ώρα 
10:00. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», την 06.10.2021 και ώρα 10:00. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία 06.10.2021 και ώρα 11:00. 

• Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν 
προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή87. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της88, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 

 

85 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  

86 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 

του ν. 4782/21. 

87 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

88 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα 

όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους 

από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή 

κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει 

κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  
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προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα89. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους90. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών91. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.92 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων93 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 

 

89 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  

90 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 

91 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση 

92 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

93 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα 
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και 
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που 
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, 
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή 
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  
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Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς94η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσααρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης95. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας96. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου97 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 

 

94 Άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 

95 Άρθρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016 

96 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  

97 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.598.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.99 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του100.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 

 

98 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

99 Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

100 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4782/2021. 
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αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής101. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.102 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων 
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής103. Κατά της απόφασης 
κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.104 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 

 

101 Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

102 Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

103 Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

104 Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
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περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον 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 παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.105 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ.106 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του107 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

 

105 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 

106 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 

107 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης108 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59109. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή»σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

 

108 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 

109 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 
ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης110 .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του 
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής 
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις 
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 
ν. 4782/2021111 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ 
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 
αποφανθεί διαφορετικά.  

 

110 Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 

111 Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη 

εφαρμογής των νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται 

σημαντικές αλλαγές στις ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 ν. 4412/2016 . 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , 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 των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία 
κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να 
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον 
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της 
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί 
στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 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΄. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

  
 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης112.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.113. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

 

112 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 

113 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της114 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)115. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης116 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με 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, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της 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 Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα  

 

114 Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 

115 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ). 

  

116 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής117 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

α)Τμηματικά αν μήνα, ήτοι ένα δωδέκατο της συμβατικής αξίας ανά έτος μετά την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών ανά  μήνα και συνολικά για 12 μήνες (ετήσια παροχή υπηρεσιών).  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Οι τιμές του τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπηρεσίας 
και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρησή τους. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε ευρώ με τον 
αναλογούντα ΦΠΑ (το ποσό που θα προκύψει για το σύνολο των ωρών που απασχολήθηκαν επί (Χ) την 
τιμή της ώρας όπως ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό + τον αναλογούντα ΦΠΑ) με έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά από βεβαίωση αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. 

Η πληρωμή εκάστου τιμολογίου, η οποία υπόκειται σε όλες τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις και 
εκδίδεται με το πέρας κάθε δεύτερου δεδουλευμένου μήνα, θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος 
στο όνομα του δικαιούχου μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και τη γνωστοποίηση 
του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή 
φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από 
βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 «Καθορισμός 
Διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή δημοσίων δαπανών από τις Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 
3172/Β/13.12.2013) και μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 των 
κάτωθι δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή: 

α. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

β. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 

γ. Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Προσωπικού 

δ. Μηνιαία Βεβαίωση από το αρμόδιο ΙΚΑ (Α.Π.Δ.), για την απόδειξη της ασφάλισης του απασχολούμενου 
προσωπικού συνοδευόμενη από τη σχετική απόδειξη πληρωμής των αντίστοιχων ασφαλιστικών και 
εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ. 

ε. Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής εργαζομένου 
για οποιοδήποτε λόγο. 

στ. Απόδειξη κατάθεσης μισθοδοσίας προσωπικού σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, σε 
περίπτωση που η πληρωμή των εργαζομένων πραγματοποιείται μέσω τραπέζης. 

ζ. Μισθοδοτική Κατάσταση 

 

117 Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα 

κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να 

επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών 

τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, 

κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων 
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η. Βεβαιώσεις αποδοχών, υπογεγραμμένες από τον κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά, σε περίπτωση που η 
πληρωμή τους δεν πραγματοποιείται μέσω τραπέζης 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του 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 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης, όλα τα έγγραφα, 
παραστατικά και όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των μερών και του πάσης φύσης προσωπικού τους 
αναφορικά με το παρόν, όλα τα αντικείμενα εργασιών καθώς και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 
καθώς και κάθε πληροφορία που θα τεθεί υπόψη του στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου και της 
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων (συνολικά «εμπιστευτικές πληροφορίες») είναι αυστηρώς 
εμπιστευτικά. Γι' αυτό ο Ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε σχέση με το αντικείμενο 
της Σύμβασης, καθώς και να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση παραβίασης της 
υποχρέωσης εχεμύθειας ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση. Περαιτέρω 
αποζημίωση του Εργοδότη εξ αυτής της αιτίας δεν αποκλείεται. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και υλικό 
οποιασδήποτε μορφής περιέχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του από τον Εργοδότη, σε σχέση με το 
αντικείμενο της Σύμβασης κατά την εκτέλεση αυτής, αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της παροχής των 
υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρούσα, απαγορευμένης απολύτως οποιασδήποτε άλλης χρήσης 
αυτών. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Εργοδότη για οποιαδήποτε παράβαση αυτής της απαγόρευσης.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο ή δημοσιοποιεί 
με κανένα τρόπο τις εμπιστευτικές πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που θα γνωστοποιηθούν σε αυτόν 
για την υλοποίηση του έργου. Υποχρεούται δε να καταβάλει κάθε δυνατή επιμέλεια και να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών, τις οποίες 
θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και δεν θα τις μεταδίδει σε τρίτους. 
Υπόσχεται δε και εγγυάται ότι την υποχρέωση αυτή θα τηρήσουν και οι συνεργάτες που θα 
χρησιμοποιηθούν από αυτόν.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος118 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

 

118 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 
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β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής, με την επιφύλαξη της επόμενης 
παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία ……..ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι  παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με  κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής119. 
 
Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, σύμφωνα με την  περ. (δ) της παρούσας παραγράφου.   
Ειδικότερα:   
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

 

119 Άρθρο 218 του ν.4412/2016  
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

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. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων120 

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016121. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

 

 

120 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό 

όργανο, τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που 

είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 

121 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το 
διοικητικό Συμβούλιο και την επιτροπή παραλαβής της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ η οποία και θα εισηγείται με έγγραφο 
της για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ που ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 221/ν. 4412/2016 
για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της [ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η 
εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση]  να ορίζει για την παρακολούθηση 
της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση [ιδίως 
σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων] δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας 
υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως 
συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης122 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση κατά την υπόδειξη 

της Αναθέτουσας Αρχής. Ο μέγιστος χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται μέχρι ένα έτος μετά την 

υπογραφή της σύμβασης. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 

122 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
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6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 123 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή 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 υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή 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 παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζόμενων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση124 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 

 

123 Άρθρο 219 του ν.4412/2016 

124 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
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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 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, 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 διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Αναπροσαρμογή τιμής125 

Αναπροσαρμογή  της τιμής κατά την διάρκεια της σύμβασης ή κατά την παράταση της δεν είναι δυνατή. 

 

125 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

 

 

Προϋπολογισμού 165.540,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) 

 

 

CVP  50800000/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2021 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Τιμολόγιο προσφοράς  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση: Σπύρου Μουστακλή 25 Παγκρήτιο στάδιο 
Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης Περιοχή Λίντο 

 
ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες  Τεχνικής Διαχείρισης Δημοτικών 

Αθλητικών  Κέντρων» 
 

CVP  50800000/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης 

 

Προϋπολογισμός: 165.540,00 € (με Φ.Π.Α 24%) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το περιβάλλον της σύμβασης αφορά τα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα Ηρακλείου ήτοι: Παγκρήτιο Στάδιο 
Ηρακλείου, Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου και το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο 
Ηρακλείου (Δύο Αοράκια) και κάθε άλλη αθλητική εγκατάσταση του Δήμου Ηρακλείου στην οποία η ΑΑΗ 
ΑΕ υλοποιεί αθλητικές η πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α (ενδεικτικά αναφέρονται). 

Τακτική και έκτακτη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

Τακτική και έκτακτη συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού 

Τεχνική υποστήριξη με το  απαραίτητο  εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ούτως ώστε να καλύπτει τις 
ανάγκες διεξαγωγής  αθλητικών και άλλων γεγονότων ή εκδηλώσεων που θα λαμβάνουν χώρα στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (ΠΣΗ,ΝΚΓΗ,ΔΑΠΚΗ) όλες τις ημέρες της εβδομάδος.   

Προετοιμασία χώρων  των ΔΑΚΗ για τη  διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου ή μπάσκετ κλπ. πχ τοποθέτηση 
πάγκων, τερμάτων, ή μπασκετών και η σωστή λειτουργία ηλεκτρονικών πινάκων, φωτισμού και άλλων. 

Παρακολούθηση λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών  

Στην ανάδοχο εταιρεία θα δοθεί το ελάχιστο ενδεικτικό πρόγραμμα τακτικής συντήρησης που πρέπει να 
ακολουθήσει και από το οποίο  αποτελεί τμηματικά  το παραδοτέο ανά μήνα  υλοποίησης της 
συντήρησης. Επιπλέον αυτού τα παραδοτέα ανά μήνα υλοποίησης της σύμβασης θα ολοκληρώνονται με 
αποδεικτικά για τις έκτακτες συντηρήσεις και ενέργειες. 

Ο οικονομικό φορέας πρέπει να καλύψει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα V(με 
γνώμονα την ποιο απαιτητική αθλητική εγκατάσταση του Παγκρητίου Σταδίου), οι οποίες αποτελούν 
ενδεικτικές μεν αλλά  αναγκαίες ενέργειες για κάθε αθλητική εγκατάσταση, σε αντικείμενο και 
συχνότητα. Ο οικονομικός φορέας δύναται να ακολουθήσει το πρόγραμμα συντήρησης των αθλητικών 
εγκαταστάσεων (για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, το οποίο θα πρέπει να καταθέσει εντός ενός μήνα 
(τριάντα ημερών) από την υπογραφή της σύμβασης  στην ΑΑΗΑΕΟΤΑ και να εγκριθεί από τον 
εντεταλμένο υπεύθυνο τεχνικών θεμάτων που έχει ορίσει το ΔΣ της ΑΑΗ αε ΟΤΑ.  

 

Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το  οποίο ορίζει επιτροπές 
παρακολούθησης και αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται στα δημοτικά αθλητικά κέντρα: 
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Πατελών, Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου.  

 

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές  

Η υφιστάμενη κατάσταση και υποδομές των δημοτικών αθλητικών  κέντρων είναι δυνατόν να 
καταγραφούν από τον υποψήφιο ανάδοχο πριν την υποβολή προσφοράς. Στις υποδομές 
συμπεριλαμβάνεται όλος ο  ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και αθλητικός εξοπλισμός των δημοτικών 

21PROC009152937 2021-09-03



 

Σελίδα 61 

αθλητικών Κέντρων : Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Πατελλών, Νέο Κλειστό 
Γυμναστήριο Ηρακλείου.  Υπό κανονικές συνθήκες οι αθλητικές εγκαταστάσεις φιλοξενούν καθημερινά 
περί των 45 αθλητικών  συλλόγων και από 2.500 – 3.500 αθλητές αθλούμενους ενώ σε αυτές ετησίως 
υλοποιούνται περισσότερες από 200 αθλητικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.  

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, (δημοτική επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου) προβλέπεται να 
καλύπτει τις ανάγκες  λειτουργίας-συντήρησης και ανάπτυξης των τριών μεγάλων αθλητικών κέντρων της 
πόλης, ( Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Πατελών, Νέο Κλειστό Γυμναστήριο 
Ηρακλείου). Η  παρούσα διακήρυξη καλύπτει την ανάγκη τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης-
λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών κέντρων. 

 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα  

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, δεν διαθέτει  μόνιμο τεχνικό προσωπικό, με τις απαραίτητες 
ειδικότητες και τεχνογνωσία για την κάλυψη των αναγκών τεχνική υποστήριξης και συντήρησης-
λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών κέντρων. Η σύναψη σύμβασης με εργολάβους του αντικειμένου 
αυτού είναι η μοναδική λύση όσο αφορά την υπηρεσία αυτή. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου ενδεικτικά σύμφωνα με το παράρτημα V. 

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (απόφαση 
12/2021 του ΔΣ) επικουρούμενη από τον υπεύθυνο τεχνικών θεμάτων που ορίσθηκε μετά από απόφαση  
του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση ο ανάδοχος/χοι θα πρέπει να παραδίδουν τα προβλεπόμενα  ήτοι: 
καρτέλες συντήρησης, ελέγχου, φωτογραφίες αντικατάστασης εξοπλισμού κλ.π 

Στην ανάδοχο εταιρεία θα δοθεί το ελάχιστο ενδεικτικό πρόγραμμα τακτικής συντήρησης που πρέπει να 
ακολουθήσει και από το οποίο  αποτελεί τμηματικά  το παραδοτέο ανά μήνα  υλοποίησης της συντήρησης 
(Παράρτημα V). Επιπλέον αυτού τα παραδοτέα ανά μήνα υλοποίησης της σύμβασης θα ολοκληρώνονται 
με αποδεικτικά για τις έκτακτες συντηρήσεις και ενέργειες. 

 

Εκπαίδευση προσωπικού  

Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη επιλογής και εκπαίδευσης του προσωπικού του σε όλα όσα 
προβλέπονται από την νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης και εφαρμογής κανόνων προσωπικής 
ασφάλειας των εργαζομένων του και ασφάλειας τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ο ανάδοχος έχει 
ευθύνη εκπαίδευσης προσωπικού άλλου αναδόχου κατά την διάρκεια παράδοσης από το ίδιο των 
υποδομών σε άλλο ανάδοχο μετά από νέα διαγωνιστική διαδικασία. 

Προσωπικό αναδόχου: 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει (φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ)  
του παρακάτω προσωπικού: 

i.  ένα (1) διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό 
ii.  ένα (1)  πτυχιούχο  Πληροφορικής 
iii. ένα (1) πτυχιούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό 
iv. ένα (1)  αδειούχο   ηλεκτρολόγο    
v. δύο (2)  αδειούχους   υδραυλικούς 
Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,  θα πρέπει να κατανέμει το 
προσωπικό του ώστε να υπάρχει συνεχής παρουσία ενός τουλάχιστον  τεχνικού το χρονικό διάστημα  
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07:30 π.μ έως 23.30 π.μ  και επιπλέον να προκύπτει ισοδύναμη συνολική παροχή υπηρεσιών  πέντε (5) 
ανθρωπομηνών, ανά μήνα ισχύος της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στο προσωπικό του μέσα ατομικής προστασίας καθώς και 
εκπαίδευση χειρισμού και χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας. 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ο ίδιος εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού κτηρίων τύπου  B.M.S όπως 
και σε μεγάλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (παρόμοιων κτιριακών εγκαταστάσεων) με ηλεκτρικό 
υποσταθμό  ΜΤ/ΧΤ με εγκατεστημένη ισχύ μετασχηματιστών τουλάχιστον 5000 kVA, τουλάχιστον πέντε 
(5) έτη 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και όχημα μετακίνηση 
του στο χώρο εργασίας.  

Το προσωπικού του αναδόχου, το οποίο θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης στις εργασίες συντήρησης 
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ στο Ηράκλειο στο προβλεπόμενο ωράριο και θα είναι 
απαραίτητα της αποδοχής της διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  μετά την υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, ως εξής: 

Α)  1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ:  

Να είναι απόφοιτος ΑΕΙ,  μέλος του ΤΕΕ δεκαετούς (10ετούς) τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως πτυχίου, 
θα έχει την απαιτούμενη εμπειρία για την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του έργου και θα διαθέτει 
γενική άδεια επίβλεψης (συντήρησης) ηλεκτρικών και μηχανολογικών  εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας 
& ισχύος και αποδεδειγμένη εμπειρία  τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Επιπλέον πρέπει να διαθέτει ο ίδιος εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού κτηρίων τύπου B.M.S και σε 
μεγάλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (παρόμοιων κτιριακών εγκαταστάσεων) με ηλεκτρικό υποσταθμό 
ΜΤ/ΧΤ εγκατεστημένης ισχύος μετασχηματιστών τουλάχιστον 5000 kVA. 

Ο παραπάνω τεχνικός πρέπει να έχει ο ίδιος τις παραπάνω άδειες και να μην είναι απλώς μέλος 
συνεργείων με αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφo του πτυχίου, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να 
κατατεθεί στην Υπηρεσία. 

Τα καθήκοντά του θα είναι η επίβλεψη και ο συντονισμός των τεχνιτών για την ασφαλή και σωστή 
λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Οι υπηρεσίες του μηχανικού ο οποίος θα απασχολείται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα  8:00-16:00  (υποχρεωτική φυσική παρουσία), θα αφορά τον 
καθημερινό συντονισμό των συνεργείων συντήρησης και την ανάληψη ευθύνης, προληπτικής 
συντήρησης, περιοδικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. 

Θα χορηγεί επίσης οποιαδήποτε δήλωση ή βεβαίωση είναι απαραίτητη για την αδειοδότηση των 
αθλητικών κέντρων σχετικά με τα παραπάνω προς  αρμόδιος δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς φορείς και 
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα εφόσον απαιτηθεί. Θα συντάσσει ενημερωτική έκθεση για τα 
προβλήματα που δεν μπορεί να αποκατασταθούν στα πλαίσια της συνήθους συντήρησης, τις ανάγκες 
ειδικών επισκευών μεγάλου μεγέθους και τις βελτιώσεις στα πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων. Επίσης θα φροντίζει για την καταγραφή σε ειδικές καρτέλες όλων των σταδίων 
συντήρησης των ηλεκτρικών συστημάτων. 

Θα έχει την ευθύνη, τήρησης των βιβλίων συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού, το βιβλίο τεχνικών 
ενεργειών που εφαρμόζονται στα πλαίσια συντήρησης άλλου εξοπλισμού ή δομικών στοιχείων των 
εγκαταστάσεων. 

Θα έχει την ευθύνη εκπόνησης μικρού εύρους μελετών στο αντικείμενο του που είναι αναγκαίες 
για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ή την αδειοδότηση τους ή την   πιστοποίηση τους 

 

 

2.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ   Τ.Ε: 
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Να είναι απόφοιτος ΤΕΙ μέλος του ΕΕΤΕΜ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος δεκαετούς 
τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως πτυχίου, πτυχιούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού α’ και β’ Τάξης.  Άδεια 
άσκησης δραστηριοτήτων  πτυχιούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού  όπως αυτές ορίζονται στα π.δ. 114/2012, 
115/2012, 1/2013, 108/2013 και αποδεδειγμένη εμπειρία  τουλάχιστον πέντε έτη σε αντίστοιχες   
εγκαταστάσεις. 

Επιπλέον πρέπει να διαθέτει ο ίδιος εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού κτηρίων τύπου B.M.S 
και σε μεγάλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (παρόμοιων κτιριακών εγκαταστάσεων) με ηλεκτρικό 
υποσταθμό ΜΤ/ΧΤ εγκατεστημένης ισχύος μετασχηματιστών τουλάχιστον 5000 kVA 

Ο παραπάνω τεχνικός πρέπει να έχει ο ίδιος τις παραπάνω άδειες και να μην είναι απλώς μέλος 
συνεργείων με αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφο του πτυχίου, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να 
κατατεθεί στην Υπηρεσία. 

Τα καθήκοντά του θα είναι η λειτουργία, η προληπτική συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών 
και εξοπλισμού του εξοπλισμού και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των αθλητικών κέντρων. 

Θα  συντάσσει ενημερωτική έκθεση για τα προβλήματα που δεν μπορεί να αποκατασταθούν στα 
πλαίσια της συνήθους συντήρησης, τις ανάγκες ειδικών επισκευών μεγάλου μεγέθους και τις βελτιώσεις 
στα πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης θα φροντίζει για την καταγραφή σε 
ειδικές καρτέλες όλων των σταδίων συντήρησης των ηλεκτρικών συστημάτων (θα έχει την ευθύνη 
τήρησης των βιβλίων συντήρησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων).  

Θα έχει την ευθύνη εκπόνησης μικρού εύρους μελετών στο αντικείμενο του που είναι αναγκαίες 
για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ή την αδειοδότηση τους ή την   πιστοποίηση τους. 

Β)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΤΕ: Θα είναι απόφοιτος ΤΕΙ, τριετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως πτυχίου, 
θα έχει την απαιτούμενη εμπειρία για την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του έργου και θα διαθέτει 
γενική άδεια επίβλεψης  εγκαταστάσεων πληροφορικής  και ιδιαίτερα δικτύων και εμπειρία δύο (2) 
χρόνων σε αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Τα καθήκοντά του θα είναι η επίβλεψη και  η συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 
πληροφορικής των αθλητικών κέντρων.  Οι υπηρεσίες του  υπευθύνου Πληροφορικής ο οποίος θα 
απασχολείται όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08:00 – 16:00 (υποχρεωτική φυσική παρουσία), θα 
αφορά τον συντονισμό  εργασιών για τον τομέα της πληροφορικής την ανάληψη ευθύνης, προληπτικής 
συντήρησης, περιοδικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 
πληροφορικής. 

Θα συντάσσει ενημερωτική έκθεση για τα προβλήματα που δεν μπορεί να αποκατασταθούν στα 
πλαίσια της συνήθους συντήρησης, τις ανάγκες ειδικών επισκευών μεγάλου μεγέθους και τις βελτιώσεις 
στα πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης θα φροντίζει για την καταγραφή σε 
ειδικές καρτέλες όλων των σταδίων συντήρησης των συστημάτων αυτών (θα έχει την ευθύνη, τήρησης 
των βιβλίων συντήρησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού,   των εγκαταστάσεων). 

Θα έχει την ευθύνη εκπόνησης μικρού εύρους μελετών στο αντικείμενο του που είναι αναγκαίες 
για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ή την αδειοδότηση τους ή την   πιστοποίηση τους. 

 

Γ) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ: 

Ο ηλεκτρολόγος θα διαθέτει τουλάχιστον ΄Αδεια Ηλεκτροτεχνίτη Α’, Γ’,ΣΤ’ ειδικότητας και αποδεδειγμένη   
εμπειρία  τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις.   

Οι παραπάνω τεχνίτες πρέπει να έχουν οι ίδιοι τις παραπάνω άδειες και να μην είναι απλώς μέλη 
συνεργείων με αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφα των πτυχίων, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να 
κατατεθούν στην Υπηρεσία. Ειδικά για τον Ηλεκτρολόγο είναι απαραίτητο η αντίστοιχη άδεια για την 
δυνατότητα επίσκεψης στους υποσταθμούς.  

Τα καθήκοντά του θα είναι η λειτουργία, η προληπτική συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών του 
εξοπλισμού και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των αθλητικών κέντρων 
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Δ) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ: 

Οι υδραυλικοί πρέπει να έχουν Άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού Α Τάξης  και αποδεδειγμένη 
εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις.  

Οι παραπάνω τεχνίτες πρέπει να έχουν οι ίδιοι τις παραπάνω άδειες και να μην είναι απλώς μέλη 
συνεργείων με αντίστοιχες άδειες. Αντίγραφα των πτυχίων, που πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να 
κατατεθούν στην Υπηρεσία.   

Τα καθήκοντά του θα είναι η λειτουργία, η προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του 
εξοπλισμού και των υδραυλικών εγκαταστάσεων των αθλητικών κέντρων 

Θα φροντίζει για την καταγραφή σε ειδικές καρτέλες όλων των σταδίων συντήρησης των 
συστημάτων αυτών (θα έχει την ευθύνη τήρησης των βιβλίων συντήρησης του εξοπλισμού που συντηρεί). 

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
Κωνσταντίνος Βαρδαβάς 

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση: Σπύρου Μουστακλή 25 Παγκρήτιο στάδιο 
Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης Περιοχή Λίντο 

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες  Τεχνικής Διαχείρισης Δημοτικών 
Αθλητικών  Κέντρων» 

 

CVP  50800000/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης 

 

Προϋπολογισμός: 165.540,00 € (με Φ.Π.Α 24% 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά την υπηρεσία τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας των δημοτικών 
αθλητικών κέντρων Ηρακλείου που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης και ποιο συγκεκριμένα του 
Παγκρητίου Σταδίου (Π.Σ - Σπύρου Μουστακλή 25), Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου (ΝΚΓΗ - 
οδός Γ, Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου) και Δημοτικού Αθλητικού και Πνευματικού Κέντρου Ηρακλείου 
(ΔΑΠΚΗ – Χυλούρη και Φούμη Περιοχή Πατελλών) εντός της πόλης του Ηρακλείου και αφετέρου των 
λοιπών κοινωνικών δομών του Δ. Ηρακλείου που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης του 
Ηρακλείου. 
 
Χρηματοδότηση   

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και βαρύνει τους 
κωδικούς του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για το 2021 και 2022 (μετά από σχετική απόφαση 
διοικητικού συμβουλίου για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης) 
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης 
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ 
4. Οι πληρωμές θα γίνονται με την ολοκλήρωση κάθε μήνα παροχής υπηρεσίαςμε την πρώτη να 
καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του πρώτου μήνα υπηρεσιών και μετά από την παράδοση του 
πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών που θα παραδίδεται από τον υπεύθυνο ή υπευθύνους ου 
αναδόχου.  
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Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΗΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ  
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 

1 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΚΗ 

12 133.500,00 € 32.040,00 € 165.540,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΑ 12 133.500,00 € 32.040,00 € 165.540,00 € 

 
Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 Για την ανωτέρω δαπάνη υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της Ανάπτυξη 
Αθλητισμού Ηρακλείου αε ΟΤΑ  για το οικονομικό έτος 2021, και θα προβλεφθεί και για το 2022. 

 
Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς 
Αντιδήμαρχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση: Σπύρου Μουστακλή 25 Παγκρήτιο στάδιο 
Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης Περιοχή Λίντο 

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες  Τεχνικής Διαχείρισης Δημοτικών 
Αθλητικών  Κέντρων» 

 

CVP  50800000/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης 

 

Προϋπολογισμός: 165.540,00 € (με Φ.Π.Α 24%) 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο της  υπηρεσίας 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη τεχνική διαχείριση και 
λειτουργία των δημοτικών αθλητικών κέντρων  που περιλαμβάνει όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους των κέντρων σε καθημερινή βάση, για το χρονικό διάστημα, από την υπογραφή της 
Σύμβασης και ένα έτος  όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσης, από επιχείρηση που θα έχει τη νόμιμη 
άδεια λειτουργίας και εργασίας, διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό, με φυσική παρουσία και ως εξής  
ανά χώρο:   
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες  Διατάξεις – Αποφάσεις  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από:  
Α) Τις διατάξεις: 

Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις». 

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010). 

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 
του Ν. 3536/2007 

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της  παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115, Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του 
Ν.4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά 
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88, Α’).  
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Το Ν.2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/2008). 

 
Β) Τις αποφάσεις: 
- Το υπ’ αριθμό  πρωτ. 749/11.06.2021 πρωτογενές αίτημα με τίτλο «Έγκριση όρων διακήρυξης 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού τεχνικής διαχείρισης ενός έτους για τα ΔΑΚΗ.  

- Την υπ’ αριθμό  29/2021 απόφαση, του διοικητικού συμβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για την έγκριση των 
όρων της υπηρεσίας με τίτλο «Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού τεχνικής 
διαχείρισης ενός έτους για τα ΔΑΚΗ.  (ΑΔΑ: Ψ4ΘΚΟΛΕΙ-6Λ4, ΑΔΑΜ:21REQ008827934 2021-06-29). 

 
Γ) Λοιπά: 

 
1. Τον προϋπολογισμό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για το οικονομικό έτος 2021 και 2022. 

 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης, είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Τιμολόγιο προσφοράς 

 
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, και του νόμου 
4782/21 (Α 36),ειδικότερα με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου.  Η δαπάνη 

για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει το προϋπολογισμό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για το 2021 και 2022  με 

αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση 29/2021 του διοικητικού συμβουλίου της 
ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (ΑΔΑΜ 21REQ008827934 2021-06-29,  ΑΔΑ: Ψ4ΘΚΟΛΕΙ-6Λ4) για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και 2022 

 
Άρθρο 5ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Οι χώροι που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος την προβλεπόμενη εργασία είναι: 
α.  Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Οδός Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,  
β.  Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου, Οδός Γ – Περιοχή ΒΙΠΕ 
Γ.  Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου, οδός Ξυλούρη και Φούμη   
Η Αναθέτουσα Αρχή, δεν υποχρεούται στην εξάντληση του συνόλου των ημερών της παρούσας. Οι 
υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.  
 
Η έναρξη της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση κατά την υπόδειξη της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ο μέγιστος χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται μέχρι ένα έτος μετά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.  
 
Άρθρο 6ο : Διάρκεια σύμβασης   
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Το διάστημα της παροχής της υπηρεσίας τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας ορίζεται από την υπογραφή 
της και σε κάθε περίπτωση κατά την υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. Ο μέγιστος χρόνος ισχύος της 
σύμβασης ορίζεται μέχρι ένα έτος  μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Να κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η τυχόν ανάκληση της 
αδείας αποτελεί λόγο άμεσης καταγγελίας της σύμβασης. 

2. Να καλύπτει τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης-διαχείρισης και λειτουργίας τους χώρους των 
δημοτικών αθλητικών κέντρων την μελέτης  με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις  Παγκρήτιο 
Στάδιο, Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου, Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Κέντρο 
Ηρακλείου.  

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΔΙΩΝ με όλα τα στοιχεία των εργαζομένων σε κάθε βάρδια (ονοματεπώνυμο, αρ. 
δελτίου ταυτότητας). 

4. Θα τηρείται βιβλίο συμβάντων όπου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης της 
υπηρεσίας του προσωπικού, και καρτέλες εργασιών και συντηρήσεων. 

5. Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται θα πρέπει να έχει την εκτός από την κατά νόμο 
άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και σωστό τρόπο συμπεριφοράς. Θα είναι ενδεδυμένο 
με την ειδική στολή του Αναδόχου. Είναι επιθυμητή η γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με 
πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιμετώπιση κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού, παροχή 
πρώτων βοηθειών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. 

6. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει επικυρωμένα αντίγραφα 
των αδειών εργασίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί. 

7. Το προσωπικό που θα απασχολείται θα γνωστοποιείται από τον ανάδοχο με την ανάληψη 
καθηκόντων, πρέπει δε να τυγχάνει και της έγκρισης του εργοδότη. Το προσωπικό αυτό θα 
εναλλάσσεται μεταξύ των προσώπων που θα έχουν εξαρχής τύχει της έγκρισης του εργοδότη και 
έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση. 

8. Αντικατάσταση του προσωπικού που διατίθεται επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης 
και επαρκούς αιτιολόγησης από την εταιρεία. Η ΑΑΗ αε ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την 
αντικατάσταση προσωπικού. 

9. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης, η αντικατάσταση 
θα γίνεται μόνο από άτομο που ήδη είναι εκπαιδευμένο στην ειδικότητα του.  

10. Οι εργασίες – υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας θα γίνονται από ειδικευμένο 
προσωπικό, υπό την επίβλεψη, ευθύνη και παρακολούθηση του Αναδόχου. Το προσωπικό που θα 
χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και να έχει 
την κατάλληλη γνώση για την ειδικότητα του (εμπειρία στην ίδια ή άλλες Εταιρείες, 
παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στοιχεία που 
θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα κάθε μέλους της ομάδας συντήρησης. 

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών 
διατάγματα καθώς και τις συναφείς γενικά αστυνομικές κι άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με 
το έργο που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή 
αστυνομικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο 
προσωπικό στην ανατιθέμενη υπηρεσία. 

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου. Οφείλει δε να έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα διαθέσει σε θέμα 
τα Υγείας και ασφάλειας. 

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει την ισχύουσα εργατική νομοθεσία σε ότι 
αφορά τις αμοιβές, τακτικές και έκτακτες του εν λόγω προσωπικού, την κοινωνική του ασφάλιση 
και τις άλλες ανάλογης φύσης παροχές και ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή των εν 
λόγω παροχών στο απασχολούμενο προσωπικό με την πρόφαση ότι η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δεν του 
κατέβαλε την κανονισμένη αποζημίωση. 

15. Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
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οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του 
έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του κέντρου ή και ομόρων ιδιοκτησιών από 
οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 

16. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που 
μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του. Είναι δε υπεύθυνος για κάθε ενέργεια του προσωπικού που 
θα διαθέσει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση. 

17. Οι εργασίες συντήρησης και λειτουργίας θα γίνονται βάσει των υποχρεώσεων του Αναδόχου και 
του προσωπικού του όπως ορίζονται στη μελέτη διαθέτοντας τον  απαιτούμενο αριθμό 
εργαζομένων, με ορθή τήρηση του ωραρίου εργασίας. 

18. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση 
της εργασίας. Όλα τα έξοδα χρήσης όπως η μεταφορά του προσωπικού από και προς το χώρο 
εργασίας βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις Προσωπικού Ασφαλείας και Αναδόχου 
Το προσωπικό του αναδόχου που θα συντηρεί και θα λειτουργεί τους χώρους των δημοτικών αθλητικών 
κέντρων οφείλει να προβαίνει σε: 

• Τακτική και έκτακτη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

• Τακτική και έκτακτη συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού 

• Τεχνική υποστήριξη με το  απαραίτητο  εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ούτως ώστε να καλύπτει 
τις ανάγκες διεξαγωγής  αθλητικών και άλλων γεγονότων ή εκδηλώσεων που θα λαμβάνουν χώρα 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (ΠΣΗ,ΝΚΓΗ,ΔΑΠΚΗ) όλες τις ημέρες της εβδομάδος.   

• Προετοιμασία χώρων  των ΔΑΚΗ για τη  διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου ή μπάσκετ κλπ. πχ 
τοποθέτηση πάγκων, τερμάτων, ή μπασκετών και η σωστή λειτουργία ηλεκτρονικών πινάκων, 
φωτισμού και άλλων. 

• Παρακολούθηση λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών  

 
Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του, σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά 
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που σχετίζονται με την 
πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και όλους γενικά τους σχετικούς κανονισμούς. 
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 
αιτία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους από φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται ο Ανάδοχος και μόνο αυτός, 
προς αποκατάστασή της. 
 
Άρθρο 10ο : Τρόπος Πληρωμής 
Οι τιμές του τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπηρεσίας 
και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρησή τους. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε ευρώ με τον 
αναλογούντα ΦΠΑ σε μηνιαία βάση,  με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά από βεβαίωση 
αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. 
 
Η πληρωμή εκάστου τιμολογίου, η οποία υπόκειται σε όλες τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις και 
εκδίδεται με το πέρας κάθε δεύτερου δεδουλευμένου μήνα, θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος 
στο όνομα του δικαιούχου μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και τη γνωστοποίηση 
του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή 
φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από 
βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 «Καθορισμός 
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Διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή δημοσίων δαπανών από τις Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 
3172/Β/13.12.2013) και μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 των 
κάτωθι δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή: 

α. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
β.  Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 
γ.  Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Προσωπικού 
δ.  Μηνιαία Βεβαίωση από το αρμόδιο ΙΚΑ (Α.Π.Δ.), για την απόδειξη της ασφάλισης του 

απασχολούμενου προσωπικού συνοδευόμενη από τη σχετική απόδειξη πληρωμής των αντίστοιχων 
ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ. 

ε.  Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής 
εργαζομένου για οποιοδήποτε λόγο. 

στ.  Απόδειξη κατάθεσης μισθοδοσίας προσωπικού σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, σε 
περίπτωση που η πληρωμή των εργαζομένων πραγματοποιείται μέσω τραπέζης. 

ζ.  Μισθοδοτική Κατάσταση 
η.  Βεβαιώσεις αποδοχών, υπογεγραμμένες από τον κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά, σε περίπτωση 

που η πληρωμή τους δεν πραγματοποιείται μέσω τραπέζης 
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

i. Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 
44 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/01.04.2019). 

ii. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του 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 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

iii. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν.4412/2016. 
 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
 
Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης, όλα τα έγγραφα, 
παραστατικά και όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των μερών και του πάσης φύσης προσωπικού τους 
αναφορικά με το παρόν, όλα τα αντικείμενα εργασιών καθώς και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 
καθώς και κάθε πληροφορία που θα τεθεί υπόψη του στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου και της 
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων (συνολικά «εμπιστευτικές πληροφορίες») είναι αυστηρώς 
εμπιστευτικά. Γι' αυτό ο Ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε σχέση με το αντικείμενο 
της Σύμβασης, καθώς και να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση παραβίασης της 
υποχρέωσης εχεμύθειας ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση. Περαιτέρω 
αποζημίωση του Εργοδότη εξ αυτής της αιτίας δεν αποκλείεται. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και υλικό 
οποιασδήποτε μορφής περιέχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του από τον Εργοδότη, σε σχέση με το 
αντικείμενο της Σύμβασης κατά την εκτέλεση αυτής, αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της παροχής των 
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υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρούσα, απαγορευμένης απολύτως οποιασδήποτε άλλης χρήσης 
αυτών. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Εργοδότη για οποιαδήποτε παράβαση αυτής της απαγόρευσης.  
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο ή δημοσιοποιεί 
με κανένα τρόπο τις εμπιστευτικές πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που θα γνωστοποιηθούν σε αυτόν 
για την υλοποίηση του έργου. Υποχρεούται δε να καταβάλει κάθε δυνατή επιμέλεια και να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών, τις οποίες 
θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και δεν θα τις μεταδίδει σε τρίτους. 
Υπόσχεται δε και εγγυάται ότι την υποχρέωση αυτή θα τηρήσουν και οι συνεργάτες που θα 
χρησιμοποιηθούν από αυτόν.  
 
Άρθρο 11ο: Έκπτωση του αναδόχου 
Εφόσον ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση, καθώς 
και τις υποδείξεις του εντολέα μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
 
Άρθρο 12ο: Πλημμελής εκτέλεση εργασίας  
Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι σύμφωνη προς τους όρους της σύμβασης και σύμφωνα με την 
εκτίμηση του προϊσταμένου της Δ/νσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα 
όποια λάθη διαπιστωθούν, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή, του Τμηματάρχη και των όρων της 
σύμβασης.  
 
Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

 

 

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς 

Αντιδήμαρχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 

Ονομασία: [ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ   ] 
Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  

52379/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ  
Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Ηρακλείου/Ηράκλειο/Περιοχή Λίντο Τ.Κ: 71306  
 

Αρμόδιος για πληροφορίες:  
Δρ. Δημήτριος Κ. Τσιράκος (Μέλος Επιτροπής Προμηθειών) /     

Τηλέφωνο:  2810 264565 / 2810 264568 
Ηλ. ταχυδρομείο:   pagritio@aahaeota.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.aahaeota.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 
ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες  Τεχνικής Διαχείρισης Δημοτικών Αθλητικών  Κέντρων» 

CVP  50800000/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
 

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  

«Υπηρεσίες  Τεχνικής Διαχείρισης Δημοτικών Αθλητικών  Κέντρων» 

CVP  50800000/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

 
 
 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή 
κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).   
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

− συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

− δωροδοκίαx,xi· 

− απάτηxii· 

− τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

− νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

− παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση:  

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 
τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) 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, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους 
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 
τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της 
αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα 
και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο 
της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει 
τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 
τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του 
τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή 
τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxiv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]     
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (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). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
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xv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 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 (άρθρο 73 
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 

68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 
εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Πίνακας Συμμόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσει τον Πίνακα Συμμόρφωσης 
που παρατίθενται στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες διευκρινίσεις:  

1. Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα 
Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του  ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων 
των πληροφοριών που ζητούνται.  

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα 
συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

α/α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(σελίδα, αρχείο, κ.λ.π.) 

1 

Η τεχνική διαχείριση και λειτουργία των 
αθλητικών κέντρων θα γίνεται σε 
καθημερινή βάση, τις εργάσιμες ημέρες, 
τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα 

ΝΑΙ   

2 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι 
διαθέσιμος σε έκτακτες καταστάσεις για 
τυχόν άμεση επέμβαση σε σοβαρό 
τεχνικό  ζήτημα ή συμβάν. 

ΝΑΙ   

3 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΔΙΩΝ, 
με όλα τα στοιχεία των εργαζομένων σε 
κάθε βάρδια (ονοματεπώνυμο, αρ. 
δελτίου ταυτότητας) 

ΝΑΙ   

4 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης το 
προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται 
να ακολουθεί τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που ισχύουν για 
μολυσματικές ασθένειες και τον COVID19 

ΝΑΙ   

5 
Θα τηρείται βιβλίο συμβάντων, όπου θα 
καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και 
λήξης της υπηρεσίας του προσωπικού. 

ΝΑΙ   
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6 

Το προσωπικό του αναδόχου που θα 
διατίθεται θα πρέπει να έχει την εκτός 
από την κατά νόμο άδεια εργασίας, ήθος, 
ευπρεπή εμφάνιση και σωστό τρόπο 
συμπεριφοράς. Θα είναι ενδεδυμένο με 
ιματισμό του αναδόχου που θα πληροί 
όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές 
ατομικής ασφάλειας του ατόμου 
ανάλογα την ειδικότητα.    Μετά την 
υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος 
οφείλει να παραδώσει επικυρωμένα 
αντίγραφα των αδειών εργασίας του 
προσωπικού που θα απασχοληθεί στην 
τεχνική διαχείριση και λειτουργία των 
ΔΑΚΗ 

ΝΑΙ   

7 

Το προσωπικό που θα απασχολείται θα 
γνωστοποιείται από τον ανάδοχο με την 
ανάληψη καθηκόντων, πρέπει δε να 
τυγχάνει και της έγκρισης του εργοδότη. 
Το προσωπικό αυτό θα εναλλάσσεται 
μεταξύ των προσώπων που θα έχουν 
εξαρχής τύχει της έγκρισης του εργοδότη 
και έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση. 

ΝΑΙ   

8 

Αντικατάσταση του προσωπικού που 
διατίθεται επιτρέπεται μόνο κατόπιν 
έγκαιρης ειδοποίησης και επαρκούς 
αιτιολόγησης από την εταιρεία. Η ΑΑΗ ΑΕ 
ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την 
αντικατάσταση προσωπικού. 

ΝΑΙ   

9 

Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός 
προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης, 
η αντικατάσταση θα γίνεται μόνο από 
άτομο που ήδη είναι εκπαιδευμένο στην 
ειδικότητα του. 

ΝΑΙ   

10 

Οι εργασίες – υπηρεσίες τεχνικής 
διαχείρισης και λειτουργίας θα γίνονται 
από ειδικευμένο προσωπικό, υπό την 
επίβλεψη, ευθύνη και παρακολούθηση 
του Αναδόχου Το προσωπικό που θα 
χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα 
πρέπει να βρίσκεται σε καλή φυσική 
κατάσταση και να έχει την κατάλληλη 
γνώση του αντικειμένου του.   Ο 
Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στοιχεία 
που θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα 
κάθε μέλους της ομάδας διαχείρισης και 
λειτουργίας. 

ΝΑΙ   
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11 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους 
κείμενους νόμους και διατάξεις και τα 
δυνάμει διοικητικές διατάξεις σχετικές με 
το έργο που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε 
προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 

ΝΑΙ   

12 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους 
ισχύοντες νόμους, διατάγματα, 
υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές 
διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας 
εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο 
προσωπικό στην  ανατιθέμενη υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

13 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να 
εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου. Οφείλει δε να 
έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα 
διαθέσει σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας. 

ΝΑΙ   

14 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να 
εφαρμόζει την ισχύουσα εργατική 
νομοθεσία, σε ότι αφορά τις αμοιβές, 
τακτικές και έκτακτες, του εν λόγω 
προσωπικού, την κοινωνική του 
ασφάλιση και τις άλλες ανάλογης φύσης 
παροχές και ουδέποτε δύναται να 
αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω 
παροχών στο απασχολούμενο προσωπικό 
με την πρόφαση ότι η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δεν 
του κατέβαλε την κανονισμένη 
αποζημίωση. 

ΝΑΙ   

15 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη 
και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή 
ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το 
προσωπικό του κατά την εκτέλεση του 
έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή 
πράγματα του κέντρου ή και όμορων 
ιδιοκτησιών από οποιαδήποτε 
ανεξαρτήτως αιτία. 

ΝΑΙ   

16 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικός και 
μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για 
κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο 
προσωπικό του. 

ΝΑΙ   
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17 

Οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης και 
λειτουργίας θα γίνονται βάσει των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου και του 
προσωπικού του όπως ορίζονται στη 
μελέτη διαθέτοντας τον  απαιτούμενο 
αριθμό εργαζομένων, με ορθή τήρηση 
του ωραρίου εργασίας. 

ΝΑΙ   

18 

Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει να 
επιθεωρεί τους χώρους και τις 
εγκαταστάσεις των κτιρίων, ενεργώντας 
προληπτικά και κατασταλτικά προς 
αποφυγή κάθε είδους ζημιάς από πιθανή 
βλάβη (πυρκαγιάς, διαρροής νερού 
κ.λ.π.) 

ΝΑΙ   

19 
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει να 
σέβεται το χώρο, το προσωπικό καθώς 
και τους επισκέπτες των ΔΑΚΗ  

ΝΑΙ   

20 

Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει να 
συνεργάζεται με το προσωπικό του 
Κέντρου για την καλύτερη λειτουργία του 
υπέρ των ωφελουμένων 

ΝΑΙ   

21 

Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει να 
τηρεί τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας 
- εχεμύθειας για οποιαδήποτε 
πληροφορία σχετίζεται με τα ΔΑΚΗ. Το 
προσωπικό της εταιρείας απαγορεύεται 
να δίνει πληροφορίες για τη διάταξη του 
χώρου εργασίας του και να συζητά 
οποιοδήποτε επαγγελματικό θέμα με 
αναρμόδια άτομα της υπηρεσίας  

ΝΑΙ   

22 

Ο ανάδοχος οφείλει να κρατάει ημερήσιο 
βιβλίο συντηρήσεων και εργασιών το 
οποίο θα παραδίδεται μηναία σε 
αντίγραφο στην επιτροπή 
παρακολούθησης της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

23 

Ο ανάδοχος οφείλει με την ανάληψη των 
καθηκόντων του να παραδώσει τακτικό 
πρόγραμμα συντηρήσεων και εργασιών 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

24 

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του 
το επισυναπτόμενο (στην διακήρυξη) 
ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης που 
αφορά τα ΔΑΚΗ (ενδεικτικό πρόγραμμα 
Παγκρητίου Σταδίου) 

ΝΑΙ   

 
Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
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Νο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1Μ 2Μ 3Μ 6Μ 12Μ ΆΛΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΥΔΡΕΥΣΗ 1 Έλεγχος για ρύπανση , φθορά, διάβρωση Χ Χ
1 PWCO Έλεγχος διαρροών Χ Χ
1 PWCO Έλεγχος λειτουργίας όλων των χειροκίνητων βαλβίδων Χ
1 PWCO Έλεγχος και δοκιμή εξαεριστικών Χ
1 PWCO Έλεγχος αναρτήσεων και στηρίξεων Χ Χ
1 PWCO Έλεγχος και αποκατάσταση μονώσεων Χ
1 PWIP 2 Πιεστικά Συγκροτήματα Χ

1 PWIP
Έλεγχος αντλιών και κινητήρων για ταλαντώσεις και των τριβέων ολίσθησης για θόρυβο ή 
υπερθέμανση.Επισκευή εάν είναι απαραίτητο.

Χ Χ

1 PWIP Έλεγχος ενναλλαγής αντλιών όπου προβλέπεται Χ Χ
1 PWIP Επιθεώρηση και ρύθμιση (εάν απαιτείται) στυπιοθλιπτών Χ Χ
1 PWIP Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης, επισκευή τυχόν διαρροών Χ Χ
1 PWIP Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας για τη διαπίστωση της καθαρότητας των φίλτρων Χ
1 PWIP Έλεγχος μανομέτρων και άλλων οργάνων και στερέωση τους Χ Χ
1 PWIP Εξαερισμός αντλιών Χ
1 PWIP Οπτικός  έλεγχος ελαστικων συνδέσμων αντλιών - κινητήρων Χ Χ
1 PWIP Έλεγχος λειτουργίας αυτόματων διακόπτων στάθμης και ρύθμιση αν απατείται Χ Χ
1 PWIP Λίπανση κινητών μερών αντλιών και των κινητήρων Χ
1 PWIP Καθαρισμός και έλεγχος λειτουργίας αντεπιστροφών βαλβίδων Χ
1 PWIP Καθαρισμός φίλτρων αντλιών Χ

1 PWIP
Έλεγχος των αξονικών συνδέσμων για καταπόνηση, εάν είναι φθαρμένοι  θα αντικατασταθούν. 
Έλεγχος ευθυγράμμισης  του κινητήρα.

Χ

1 PWIP Έλεγχος διαβρώσεων και αποκατάσταση τους Χ Χ
1 PWIP Αντικατάσταση των μηχανικών στυπιοθλιπτών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή Χ

1 PWIP
Αποσυναρμολόγιση και επιθεώρηση των αντλιών εσωτερικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

Όταν απαιτείται

1 PWIP Έλεγχος ηλ.πίνακα πιεστικού συγκροτήματος Χ Χ
1 PFFW 3 Δεξαμενές νερού

1 PFFW
Εξωτερική επιθεώρηση δεξαμενής για διαρροές , διαβρώσεις ,οξειδώσεις ,ρωγμές , προβλήματα 
έδρασης, στεγανότητα και ασφάλεια ανθρωποθυρίδων,καλή κατάσταση πλεγμάτων στις 
σωληνώσεις εξαερισμού και υπερχείλισης .Αποκαταστάσεις αναλόγως προβλήματος

Χ

1 PFFW
Έλεγχος ποιότητας αποθηκευμένου νερού , ήτοι :Β1) Οπτικός έλεγχος για έντομα, επιπλέοντα 
σκουπίδια,φερτές ύλες. Β2) Δειγματοληψία νερού για βακτηριακή  και χημική ανάλυση σε 
αναγνωρισμένο εργαστήριο..

Χ

1 PFFW
Έσωτερικός έλεγχος , καθαρισμός και απολύμανση που περιλαμβάνει: α) Εκκένωση δεξαμενής , 
β)Απομάκρυνση ιζημάτων και φερτών υλικών από τον πυθμένα γ) Επιθεώρηση τοιχωμάτων για 
ρωγμές , διαβρώσεις, οξειδώσεις , αποσάθρωση και επικαθήσεις δ)καθαρισμός τοιχωμάτων.

Χ Κάθε 5 χρόνια 
Όταν απαιτείται

Λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας προσωπικού για εργασία σε 
περιορισμένους χώρους και για αναθυμιάσεις

1 PFFW
Αποστείρωση δεξαμενής με κοινή λευκαντική χλωρίνη (5%κ.ο.) σε συγκέντρωση διαλύματος μεταξύ 
100-200ppm που αντιστοιχεί περίπουσε 120ml ανά 20 lit νερού.Με το διάλυμα αυτό βουρτσίζονται 
όλες οι εσωτερικές επιφάνειες και μετά 12 ώρες  

Χ Κάθε 5 χρόνια 
Όταν απαιτείται

1 PFFW 4 Μονάδα αφαλάτωσης με Αντίστρωφη Όσμωση Χ
1 PFFW Εξωτερικός έλεγχος για ρύπανση, φθορά, διάβρωση και έλεγχος στερέωσης . X Χ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
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Νο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1Μ 2Μ 3Μ 6Μ 12Μ ΆΛΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 DLSU Καθαρισμός για την εξασφάλιση της λειτουργιας Χ
1 DLSU Έλεγχος λειτουργίας Χ
1 DLSU Έλεγχος στεγανότητας(οπτικός έλεγχος) Χ
1 DLSU Έλεγχος ένδειξης και λειτουργίας της διάταξης μέτρησης αγωγιμότητας Χ
1 DLSU Έλεγχος στάθμης χημικών Χ
1 DLSU Συμπλήρωση των χημικών Χ
1 DLSU Έλεγχος της αντλίας προώθησης Χ
1 DLSU Έλεγχος της τεχνικής συστημάτων μετρήσεων και ελέγχου Χ
1 DRFO 5 Τοπική Μονάδα Ψύξεως Πόσιμου Νερού (Ψύκτης)
1 DRFO Έξωτερικός έλεγχος για ρύπανση ,φθορά , διάβρωση και έλεγχος στερέωσης Χ
1 DRFO Καθαρισμός για την εξασφάλιση λειτουργίας Χ
1 DRFO Έλεγχος λειτουργίας Χ
1 DRFO Ελεγχος στεγανότητας(οπτικός έλεγχος) Χ
1 ELBO 6 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας
1 ELBO Εξωτερικός έλεγχος για ρύπανση, φθορά, διάβρωση και έλεγχος στερέωσης . Χ Χ
1 ELBO Καθαρισμός για την εξασφάλιση της λειτουργίας Χ
1 ELBO Έλεγχος λειτουργίας Χ Χ
1 ELBO Έλεγχος στεγανότητας(οπτικός έλεγχος) Χ Χ
1 ELBO Έλεγχος μετρητικών διατάξεων και πτικών ενδείξεων(μανόμετρο,θερμόμετρο κλπ) Χ Χ
1 ELBO Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικού θερμοστάτη Χ Χ
1 ELBO Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών διατάξεων Χ Χ
2
2 SWNT 1 Δίκτυο Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων
2 SWNT Έλεγχος καλής παροχευτικότητας δικτύου Χ Χ
2 SWNT Καθαρισμοί στραγγιστήρων, εσχαρών και φρεατίων Χ
2 SWNT 2 Δεξαμενές Όμβριων Υδάτων Χ Χ

2 SWNT
Εξωτερική επιθεώρηση δεξαμενής για διαρροές , διαβρώσεις, οξειδώσεις, ρωγμές, προβλήματα 
έδρασης, στεγανότητα και ασφάλεια ανθρωποθυρίδων, καλή κατάσταση πλεγμάτων στις 
σωληνώσεις εξαερισμού και υπερχείλισης. Αποκαταστάσεις αναλόγως προβλήματος.

Χ Χ

2 SWNT
Εσωτερικός έλεγχος , καθαρισμός που περιλαμβάνει:α) Εκκένωση δεξαμενής  β) Απομάκρυνση 
ιζημάτων  και φερτών υλών από τον πυθμένα γ) Επιθεώρηση τοιχωμάτων για ρωγμές, διαβρώσεις, 
οξειδώσεις, αποσάθρωση και επικαθήσεις.

Χ Λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας προσωπικού για εργασία σε 
περιορισμένους χώρους και για αναθυμιάσεις

2 PUSU 3 Αντλίες Όμβριων Υδάτων Χ  
2 PUSU Γενικός έλεγχος λειτουργίας συστημάτων Χ Χ

2 PUSU
Έλεγχος επιπλεόντων αντικειμένων και αποτεθειμένων ιζημάτων στον πυθμένα της δεξαμενής. 
Καθαρισμός.

X Χ

2 PUSU Έλεγχος εσχαρών - φίλτρων . Καθαρισμός. Χ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
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Νο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1Μ 2Μ 3Μ 6Μ 12Μ ΆΛΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2 PUSU Ελεγχος και δοκιμή λειτουργίας σειρήνων και οπτικών ενδείξεων  συναγερμού Χ
2 PUSU Έλεγχος λίπανσης εδράνων και κινητήρων Χ
2 PUSU Συντήρηση ή επισκευή των αντλιών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή Χ Όταν απαιτείται

2 PUSU
Έλεγχος θορύβου και ταλαντώσεων, διαρροής λιπαντικού, κακής λιπάνσεως, παρουσίας ρύπων, 
υγρασίας κλπ αντλιών - κινητήρων.

Χ Χ

3
3 SWNT 1 Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων
3 SWNT Έλεγχος κακής παροχευτικότητας δικτύου Χ Χ
3 SWNT Καθαρισμοί στραγγιστήρων, εσχαρών και φρεατίων Χ
3 SEPT 2 Δεξαμενές Λυμάτων / Βόθροι

3 SEPT
Εξωτερική επιθεώρηση δεξαμενής για διαρροές , διαβρώσεις, οξειδώσεις, ρωγμές, προβλήματα 
έδρασης, στεγανότητα και ασφάλεια ανθρωποθυρίδων, καλή κατάσταση πλεγμάτων στις 
σωληνώσεις εξαερισμού και υπερχείλισης. Αποκαταστάσεις αναλόγως προβλήματος.

Χ

3 SEPT
Εσωτερικός έλεγχος , καθαρισμός που περιλαμβάνει:α) Εκκένωση δεξαμενής  β) Απομάκρυνση 
ιζημάτων  και φερτών υλών από τον πυθμένα γ) Επιθεώρηση τοιχωμάτων για ρωγμές, διαβρώσεις, 
οξειδώσεις, αποσάθρωση και επικαθήσεις.

Χ Λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας προσωπικού για εργασία σε 
περιορισμένους χώρους και για αναθυμιάσεις

3 FATS 3 Λιποσυλλέκτες
3 FATS Εξωτερικός έλεγχος για φθορά και διάβρωση Χ
3 FATS Έλεγχος για ρύπανση Χ
3 FATS Καθαρισμός για την εξασφάλιση της λειτουργίας Χ
3 FATS Αξιολόγηση της λειτουργικότητας Χ
3 FATS Έλεγχος στεγανότητας(οπτικός έλεγχος) Χ
3 FATS Καθαρισμός του κάδου εσωτερικά  και έλεγχος για διάβρωση Χ
3 SAWA 4 Είδη Υγιεινής
3 SAWA Έλεγχος Λειτουργίας και διαρροών κρουνών και αναμικτήρων νερού Χ
3 SAWA Έλεγχος λειτουργίας και διαρροών δοχείων πλύσης λεκανών και ουρητηρίων. Αποκατάσταση. Χ
3 SAWA Έλεγχος φθορών ειδών υγιεινής Χ
3 SAWA Έλεγχος παροχής θερμού νερού - λειτουργίας θερμοσιφώνων Χ
3 SAWA i.Έλεγχος διαρροών και αποκατάσταση Χ
3 SAWA ii.Έλεγχος λειτουργίας θερμοστάτη Χ
3 SAWA iii.Έλεγχος ασφαλιστικού Χ
4 FPEX Έλεγχος για φθορά, διάβρωση και έλεγχος στήριξης και θέσεως (οπτικοί έλεγχοι) Χ
4 FPEX Έλεγχος ένδειξης μανομέτρου αν υπάρχει(οπτικοί έλεγχοι) Χ

4 FPEX
Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα διεξάγεται  σύμφωνα με την ΥΑ618/43(ΦΕΚ 52 Β/20.1.05). 
Παραρτήματα III Έως και  VI.

Χ

4 FPWB 5 Πυροσβεστικές Φωλιές
4 FPWB Έλεγχος για φθορά, διάβρωση και έλεγχος στήριξης και θέσεως (οπτικοί έλεγχοι) Χ Χ

4 FPWB
Έλεγχος πυροσβεστικών φωλέων και των σωληνώσεων νερού για διαρροές και επισκευή εάν  είναι 
απαραίτητο.

Χ

4 FPWB Υδραυλικός έλεγχος μάνικων Χ
4 FPWB Έλεγχος λειτουργίας επιλεγμένων φωλέων Χ Χ
4 FPSM 6 Πυροσβεστικοί Κρουνοί
4 FPSM Έλεγχος για φθορά, διάβρωση και έλεγχος στήριξης και θέσεως (οπτικοί έλεγχοι) Χ Χ

4 FPSM
Έλεγχος πυροσβεστικών κρουνών και των σωληνώσεων νερού για διαρροές και επισκευή εάν  είναι 
απαραίτητο.

Χ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Νο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1Μ 2Μ 3Μ 6Μ 12Μ ΆΛΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4 FPSM Ελεγχος λειτουργίας επιλεγμένων κρουνών Χ
4 FPTC 7 Σταθμοί Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείωνκαι Μέσων(ΣΕΠΕΜ).
4 FPTC Εξωτερικός έλεγχος για φθορά,διάβρωση και έλεγχος στερέωσης Χ Χ
4 FPTC Έλεγχος προσβασιμότητας Χ Χ
4 FPTC Έλεγχος σήμανσης(συμβόλων) και σημάτων Χ
4 FPTC Καθαρισμός για την εξασφάλιση της λειτουργίας Χ
4 FPTC Έλεγχος / αντικατάσταση εγαλείων και μέσων Χ Όταν απαιτείται
4 FPTC Οι σταθμοί πυροσβεστικών εργαλείων πρέπει υποχρεωτικά να είναι εξοπλισμένοι με:

4 FPTC
1 λοστό διάρρηξης , 1 τσεκούρι μεγάλου μεγέθους , 1 φτυάρι , 1 αξίνα, 1 σκεπάρνι, 1 πυράντοχη 
κουβέρτα διάσωσης, 2 ηλεκτρικούς φανούς χειρός

4 FPTC
Επιπλέον εξοπλισμός μη υποχρεωτικός: 1 αναπνευστική συσκευή οξυγόνου, 2 ατομικές προσωπίδες 
με φίλτρο, 2 κράνη προστασίας

Χ

4 FPCD 8 Συστήματα Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής FM200,INERGEN Χ
4 FPCD Εξωτερικός έλεγχος για φθορά,διάβρωση και έλεγχος στερέωσης (οπτικός έλεγχος) Χ Χ
4 FPCD Έλεγχος των απαιτούμενων αποθεμάτων αερίου κατάσβεσης Χ Χ
4 FPCD Έλεγχος της σήμανσης ασφαλείας(σημάτων) Χ Χ
4 FPCD Έλεγχος λειτουργίας απεργοποίησης της εγκατάστασης Χ
4 FPCD Έλεγχος λειττουργίας του συστήματος ενεργοποίησης της εγκατάστασης Χ
4 CFFP 9 Μόνιμο Πυροσβεστικό Συγκρότημα
4 CFFP Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης Χ Χ

4 CFFP
Έλεγχος αυτόματης λειτουργίας συγκροτήματος ανακυκλοφορία και εναλλαγή λειτουργίας αντλιών 
(τουλάχιστον 5 )

Χ Χ

4 CFFP Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος  και ηλ.παροχής Χ Χ
4 CFFP Έλεγχος φορτιστή και κατάσταση της μπαταρίας Χ Χ

4 CFFP Συντήρηση μπαταριών (έλεγχος πυκνότητας και στάθμης ηλεκτρολύτη , συμπλήρωση, έλεγχος 
τάσης και φόρτισης , καθαρισμός και σύσφιξη ακροδεκτών) 

Χ

4 CFFP Έλεγχος πίεσης δικτύου και καταγραφή μεγεθών Χ Χ
4 CFFP Έλεγχος πιεστικού δοχείου Χ Χ
4 CFFP Έλεγχος διαρροών Χ Χ
4 CFFP Έλεγχος φθορών και διαβρώσεων και αποκατάσταση τους Χ Χ
4 CFFP Πετρελαιοκινήτηρας Χ Χ

4 CFFP
i.'Ελεγχος στάθμης λαδιού και αντικατάσταση αν απαιτείται( σε κάθε περίπτωση  αντικατάσταση 
κάθε 12 μήνες κατά μεγίστον)

Χ Χ

4 CFFP ii.Έλεγχος στάθμης καυσίμου Χ Χ
4 CFFP iii.Έλεγχος κυκλώματος ψύξης Χ Χ
4 CFFP iv.Έλεγχος εκκίνησης και λειτουργίας, θόρυβοι, υπερθέρμανση Χ Χ
4 CFFP v.Έλεγχος αξονικού συνδέσμου(κόμπλερ )με αντλία Χ
4 CFFP vi. Έλεγχος εδράνων και τριβέων Χ
4 CFFP vii.Καθαρισμός ή και αλλαγή φίλτρων εάν απαιτείται( φίλτρα λαδιού,πετρελαίου ,αέρα) Χ
4 CFFP Ηλεκτροκινητήρας(κύριας αντλίας και jockey)
4 CFFP i.Έλεγχος λειτουργίας, θόρυβοι, υπερθέρμανση Χ Χ
4 CFFP ii.Έλεγχος εδράνων και τριβέων Χ
4 CFFP iii.Έλεγχος ελαστικού αξονικού συνδέσμου με αντλία Χ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

4 από 17

21PROC009152937 2021-09-03



Νο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1Μ 2Μ 3Μ 6Μ 12Μ ΆΛΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4 CFFP iv. Μέτρηση της έντασης ρεύματος (Α) L1.L2.L3. Χ Χ
4 CFFP Αντλίες
4 CFFP i.Έλεγχος διαρροών Χ Χ
4 CFFP ii.Έλεγχος εδράνων και τριβέων Χ
4 CFFP iii.Έλεγχος στυπειοθλιπτών Χ
4 CFFP iv. Έλεγχος σκουριών και αποκατάσταση τους Χ

4 CFFP
Έλεγχος δεξαμενής πυρόσβεσης , καλή λειτουργία αισθητήρων , διακοπτών στάθμης , διατάξεων 
πλήρωσης (φλοτέρ) κλπ

Χ Χ

4 CFFP Έλεγχος και χειρισμός βαλβίδων και κρουνών πυρ.Συγκροτήματος Χ Χ
4 CFFP Καθαρισμός πινάκων κίνησης αυτοματισμών και χώρου Χ
4 FPWS 10 Δίκτυο Πυρόσβεσης
4 FPFW Έλεγχος διαρροών Χ
4 FPFW Έλεγχος αναρτήσεων και στηρίξεων Χ
4 FPFW 11 Σύστημα Καταιωνισμού - Sprinklers
4 FPFW Έξωτερικός έλεγχος για φθορά, διάβρωση και έλεγχος στερέωσης (οπτικός έλεγχος) Χ Χ
4 FPFW Έλεγχος και χειρισμός βαλβίδων και κρουνών Χ Χ

4 FPFW
Έλεγχος ύπαρξης ερμαρίου με ειδικό κλειδί αντικατάστασης κεφαλών και αριθμού εφεδρικών  
κεφαλών για άμεση αντικατάσταση αν παραστεί ανάγκη)

Χ

4 FPFW Έλεγχος λειτουργίας συστήματος Χ
5
5 NECO 1 Δίκτυο αεραγωγών
5 NECO Εξωτερικός έλεγχος για φθορά, διάβρωση και έλεγχος στερέωσης (οπτικός έλεγχος) Χ
5 NECO Ρυθμίσεις στομίων(όταν απαιτείται) Χ
5 NECO Ελεγχος λειτουργίας και ρυθμίσεις Χ
5 NECO Ελεγχος ευκαμπτων συνδέσμων Χ
5 NECO Έλεγχος και αποκατάσταση στεγανότητας αεραγωγών Χ
5 NECO Έλεγχος - προστασία-αποκατάσταση μονώσεων Χ
5 NECO Καθαρισμός στομίων προσαγωγής- απαγωγής Χ
5 FANP 2 Ανεμιστήρες
5 FANP Γενικός έλεγχος καλής Λειτουργίας Χ
5 FANP Οπτικός έλεγχος ανεμιστήρων και καλυμμάτων Χ
5 FANP Έλεγχος για ασυνήθιστους θορύβους και κραδασμούς Χ
5 FANP Έλεγχος και καταγραφή ηλεκτρικής τάσης φάσεων L1-L2, L1-L3, L2-L3 Χ

5 FANP
Μέτρηση της έντασης του ρεύματος του κινητήρα σε κάθε φάση και σύγκριση με ονομαστικές τιμές

Χ

5 FANP
Έλεγχος ιμάντων και τροχαλιών για φθορές, ρωγμές, ορθή τάνυση και ευθυγράμμιση , 
αποκατάσταση ή και αντικατάσταση οπου χρειάζεται

Χ

5 FANP Έλεγχος και λίπανση εδράνων και τριβέων Χ
5 FANP Έλεγχος αεροστεγανότητας συνδέσεων με αεραγωγούς(ευκαμπτοι σύνδεσμοι κλπ) Χ
5 FANP Έλεγχος λειτουργίας διαφραγμάτων(dampers) αν υπάρχουν Χ
5 FANP Έλεγχος καλής λειτουργίας των διακοπτών διαφορικής πίεσης (αν υπάρχουν) Χ
5 FANP Έλεγχος αποχετευσεων (αν υπάρχουν) Χ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
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5 FANP
Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων συνδεδεμένων σε σύστημα ανίχνευσης CO (όπου 
υφίσταται)

Χ

6
6 COCT Πύργοι Ψύξης
6 COCT Γενικοί έλεγχοι

6 COCT Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας (ασυνήθιστοι θόρυβοι τριβέων, οσμές, οξειδώσεις και ορατές 
ζημιές

Χ

6 COCT Γενικός έλεγχος στεγανότητας για διαρροές Χ
6 COCT Γενικός έλεγχος ανεμιστήρων Χ
6 COCT Καθαρισμός ή και αντικατάσταση φίλτρων(εάν απαιτείται) Χ

6 COCT
Έλεγχος εξωτερικών φθορών , σκουριάς και καθαρισμός, βαφή ή αποκατάσταση όπου χρειάζεται

Χ

6 COCT Καθαρισμός μηχανήματος με τα απαραίτητα μέσα Χ
6 COCT Έλεγχος παροχής  και διανομής νερού Χ
6 COCT Έλεγχος στάθμης νερού Χ
6 COCT Έλεγχος λειτουργίας συγκράτησης σταγονιδίων Χ
6 COCT Έλεγχος λειτουργίας αποχέτευσης Χ
6 COCT Έλεγχος ποιότητος νερού Χ
6 COCT Έλεγχος διασύνδεσης με κεντρικό σύστημα ελέγχου Χ
6 COCT Έλεγχος οργάνων( Θερμόμετρα, μανόμετρα, διαφορικοί πρεσσοστάτες κλπ) Χ
6 COCT Έλεγχος και σύσφιξης  ηλεκτρικών  επαφών και ακροδεκτών Χ
6 CSCO 2 Δίκτυο Ψύξης
6 CSCO Εξωτερικός έλεγχος  για φθορά, διάβρωση και έλεγχος στερέωσης(οπτικός έλεγχος) Χ
6 CSCO Έλεγχος διαρροών Χ
6 CSCO Έλεγχος λειτουργίας όλων των χειροκίνητων βαλβίδων Χ
6 CSCO Έλεγχος και δοκιμή εξαεριστικών Χ
6 CSCO Έλεγχος αναρτήσεων  και στηρίξεων Χ
6 CSCO Έλεγχος και αποκατάσταση μονώσεων Χ
6 CHILL 3 Αερόψυκτοι Ψύκτες
6 CHILL Γενικοί έλεγχοι

6 CHILL
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας (ασυνήθιστοι θόρυβοι τριβέων, οσμές, οξειδώσεις και ορατές 
ζημιές

Χ

6 CHILL Γενικός έλεγχος των σωληνώσεων της μονάδας για διαρροές Χ
6 CHILL Γενικός Έλεγχος ολων των πιέσεων λειτουργίας και θερμοκρασιών της μονάδας Χ
6 CHILL Καθαρισμός ή και αντικατάσταση φίλτρων(εάν απαιτείται) Χ

6 CHILL
Έλεγχος εξωτερικών φθορών , σκουριάς και καθαρισμός, βαφή ή αποκατάσταση όπου χρειάζεται

Χ

6 CHILL Καθαρισμός μηχανήματος με τα απαραίτητα μέσα Χ

6 CHILL
Έλεγχος για τυχόν διαρροές ψυκτικού υγρού με ειδικό ανιχνευτή (π.χ. αλογόνου). Επισκευή  τυχόν 
διαρροών πριν την επαναπλήρωση με ψυκτικό μέσον

Χ

6 CHILL
Όπτικός έλεγχος στάθμης ψυκτικού μέσου(υαλοδείκτης) και συμπλήρωση ή επαναπλήρωση αν 
απαιτείται.

Χ

6 CHILL Οπτικός έλεγχος επαρκούς στάθμης ελαίου συμπιεστή(υαλοδείτης) Χ
6 CHILL Έλεγχος και αποκατάσταση μονώσεων( τοπική εφαρμογή) Χ
6 CHILL Δειγματοληψία και ανάλυση λαδιού Χ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
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6 CHIL Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμών και θερμοστατών Χ
6 CHIL Έλεγχος οργάνων ( θερμόμετρα, μανόμετρα,διαφορικοί πρεσσοστάτες κλπ)
6 CHIL Έλεγχος καλής λειτουργίας εκτονωτικής βαλβίδας
6 CHIL Έλεγχος και καταγραφή θερμοκρασιών και πιέσεων νερού προσαγωγής - επιστροφής
6 CHIL Έλεγχος και καταγραφή πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης ψυκτικού μέσου Χ
6 CHIL Έλεγχος και σύσφιξη ηλεκτρικών επαφών και ακροδεκτών Χ
6 CHIL Συγκρότημα Αερόψυκτου Συμπυκνωτή
6 CHIL Εξωτερικός έλεγχος συμπυκνωτή για διαρροές Χ
6 CHIL Εξωτερικός χημικός καθαρισμός - πλύσιμο συμπυκνωτή Χ
6 CHIL Χτένισμα πτερυγίων εναλλαγής  θερμότητας(αν απαιτείται) Χ
6 CHIL Έλεγχος καλής λειτουργίας αξονικών ανεμιστήρων Χ
6 CHIL Έλεγχος ανεμιστήρων(ζυγοστάθμιση, θόρυβος,ρωγμές κλπ) Χ
6 CHIL Έλεγχος και τάνυση ιμάντων, ευθυγράμμιση τροχαλιών Χ
6 CHIL Έλεγχος τριβέων, εδράνων ανεμιστήρων και κινητήρων, λίπανση εάν απαιτείται Χ
6 CHIL Στοιχείο απ'ευθείας Εκτόνωσης (DX)- Εξατμιστής Χ
6 CHIL Χημικός καθαρισμός και πλύσιμο στοιχείου Χ
6 CHIL Καθαρισμός σταγονοσυλλέκτη Χ

6 CHIL Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων και σωλήνα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων(με πεπιεσμένο 
αέρα)

Χ

6 CHIL Καθαρισμός υγραντήρα(αν υπάρχει)
6 CHIL Συμπιεστής Χ
6 CHIL Αμπερομέτρηση και καταγραφή Χ

6 CHIL Έλεγχος - σύσφιξη ακροδεκτών κινητήρων συμπιεσιών και μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των 
περιελίξεων 

Χ

6 CHIL Αλλαγή σταγανοποιητικών παρεμβυσμάτων Χ
6 CHIL Αλλαγή φίλτρου ξηραντήρα ψυκτικού υγρού , αν απαιτείται Χ
6 CHIL Λίπανση (γρασσάρισμα) εδράνων και τριβέων κινητήρων,οπου απαιτείται Χ
6 CHIL Έλεγχος  υπόψυξης - ρύθμιση εκτονωτικής 
6 CHIL Έλεγχος θερμοκρασίας εκτόνωσης (discharge)
6 CHIL Έλεγχος αντιστάσεων Κάρτερ Χ
7
7 HSCO 1 Δίκτυο Σωληνώσεων
7 HSCO Έλεγχος διαρροών Χ
7 HSCO Έλεγχος λειτουργίας όλων των χειροκίνητων βαλβίδων Χ
7 HSCO Έλεγχος και δοκιμή εξαεριστικών Χ
7 HSCO Έλεγχος αναρτήσεων και στηρίξεων Χ
7 HSCO Ελεγχος και αποκατάσταση μονώσεων Χ
7 BOBU 2 Λέβητες
7 BOBU Έλεγχος θερμομόνωσης για φθορά και έλεγχος αρτιότητας Χ Χ

7 BOBU Έλεγχος για ρύπανση,φθορά και διάβρωση του θαλάμου καυσης και των δευτερευουσών μονάδων 
θέρμανσης

Χ Χ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
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7 BOBU Καθαρισμός για την εξασφάλιση της λειτουργίας Χ
7 BOBU Καθαρισμός του θαλάμου κάυσης και των δευτερουουσών μονάδων θέρμανσης Χ
7 BOBU Καθαρισμός από την πλευρά των καυσαερίων Χ
7 BOBU Ελεγχος στεγανότητας καπνοδόχου και σωληνώσεων νερού Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος της βαλβίδας ασφαλείας Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης πλήρωσης και εκκένωσης Χ Χ
7 BOBU Ελεγχος λειτουργίας του διακόπτη ροής νερού Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας του αυτοματισμού ασφαλείας χαμηλής στάθμης νερού Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας του περιοριστή πίεσης(μεγ/ελαχ) Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας του θερμοστάτη καυσαερίων Χ Χ

7 BOBU
Έλεγχος λειτουργίας της συσκευής μέτρησης θερμοκρασίαςκαι πίεσης (για φθορά , ένδειξη και 
λειτουργία)

Χ Χ

7 BOBU Έλεγχος του θερμοστάτη λειτουργίας λέβητα Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας του περιοριστή θερμοκρασίας ασφάλειας Χ Χ
7 BOBU Έλεγχο Εξαερισμού Χ Χ
7 BOBU 3 Καυστήρες
7 BOBU Έλεγχος για εξωτερική ρύπανση και φθορά Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος του φίλτρου της αντλίας πετρελαίου για φθορά και ρύπανση Χ Χ
7 BOBU Καθαρισμός του Φίλτρου στην αντλία Χ
7 BOBU Έλεγχος στεγανότητας της παροχής πετρελαίου και των σωληνών(οπτικός έλεγχος) Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος εγκατάστασης μίξης για ρύπανση και φθορά Χ Χ
7 BOBU Καθαρισμός μικτής εγκατάστασης Χ
7 BOBU Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων Χ
7 BOBU Καθαρισμός του αισθητήρα φλόγας Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας του αισθητήρα φλόγας Χ Χ
7 BOBU Ελεγχος λειτουργίας της συσκευής διαχείρισης Χ Χ
7 BOBU Καθαρισμός και ρύθμιση των ηλεκτροδίων ανάφλεξης Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας της διάταξης ανάφλεξης Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας και ρύθμιση εάν απαιτείται της διάταξης ρύθμισης αέρα Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας στο καπάκι φραγής αέρα Χ Χ
7 BOBU Λίπανση της έδρασης και του καπακιού φραγής αέρα Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας του αισθητήρα Λάμδα Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας της μαγνητικής βαλβίδας Χ Χ
7 BOBU Δοκιμαστική λειτουργία Χ Χ
7 BOBU Μέτρηση της πίεσης στα ακροφύσια και της εκροής πετρελαίου Χ Χ
7 BOBU Καθαρισμός εξωτερικά(συμπεριλαμβανομένων των σιγαστήρων) Χ Χ

7 BOBU
Πραγματοποίηση ανάλυσης καυσαερίων(CO, CO2, αιθάλη ,παράγωγα πετρελαίου, θερμοκαρασία 
καυσαερίων και θερμοκρασία καυσης,υποπίεση και υπερπίεση στην εστία καυσης ή στην άκρη του 
λέβητα)

Χ Χ

7 BOBU Μέτρηση της απώλειας καυσαερίων Χ Χ
7 BOBU Σύνταξη πρωτοκόλλου μέτρησης Χ Χ
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7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας της ασφάλειας έλλειψης αερίου εν κενώ Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος μανόμετρου αερίου για σωστή ένδειξη Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος στεγανότητας των διατάξεων διακοπής παροχής (στρόφιγγα χειρός) Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος των υφασμάτινων πλεγμάτων φίλτρου Χ Χ
7 BOBU Αλλαγή των υφασμάτινων πλεγμάτων φίλτρου Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης αερίου Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος λειτουργίας της συσκευής και του διακόπτη ελέγχου στεγανότητας Χ Χ
7 BOBU Έλεγχος στεγανότητας της συνολικής εγκατάστασης αερίου (εξωτερικά) Χ Χ

7 BOBU
Μέτρηση της πίεσης στο σημείο σύνδεσης(πίεσης ροής αερίου) εκροής αερίου και απόδοσης 
θερμότητας

Χ

7 CALO 4 Θερμαντήρας Ζεστού Νερού Χρήσης με Εναλλακτικές και Ηλεκτρική Αντίσταση(Boiler ZNX)
7 CALO Εξωτερικός έλεγχος για ρύπανση, φθορά, διάβρωση και έλεγχος στερέωσης Χ
7 CALO Καθαρισμός για την εξασφάλιση της λειτουργίας Χ
7 CALO Έλεγχος λειτουργίας Χ
7 CALO Έλεγχος στεγανότητας(Οπτικός έλεγχος) Χ
7 CALO Ελεγχος μετρητικών διατάξεων και οπτικών ενδείξεων(μανόμετρο,θερμόμετρο κλπ)
7 CALO Έλεγχος λειτουργίας εναλλακτική, ηλεκτρική αντίστασης Χ
7 CALO Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών διατάξεων Χ
7 OLTA 5 Δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης Χ

7 OLTA
Εξωτερικός έλεγχος της δεξαμενής έδρασης για ρύπανση, φθορά, διάβρωση και έλεγχος 
στεγανότητας

Χ

7 OLTA
Εξωτερικός έλεγχος των σωληνώσεων και των συνδέσεων για διάβρωση και έλεγχος στερέωσης και 
στεγανότητας (οπτικός έλεγχος)

Χ

7 OLTA Έλεγχος λειτουργίας και στεγανότητας των βαλβίδων μεταγωγής και διακοπής παροχής Χ
7 OLTA Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος ένδειξης στάθμης Χ
7 OLTA Έλεγχος λειοτυργίας του συστήματος προειδοποίησης διαρροής Χ
7 BOBU Έλεγχος και καταμέτρηση ένδειξη στάθμης περιεχομένου δεξαμενής Χ
7 RADI 6 Θερμαντικά Σώματα(Καλοριφέρ) Χ
7 RADI Έλεγχος καλής λειτουργίας Χ
7 RADI Καθαισμός φίλτρων Χ
7 RADI Έλεγχος διακοπτών Χ
7 RADI Έλεγχος θερμοστάτη Χ
7 RADI Έλεγχος βαλβίδων ελέγχου Χ
7 RADI Καθαρισμός στοιχείων Χ
8
7 CVRV 1 Μονάδες Κλιματισμού VRV
7 CVRV VRV-Εξωτερικές Μονάδες(στοιχείο-συμπιεστής-ανεμιστήρας)
7 CVRV Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας(οπτικός έλεγχος μονάδος) Χ

7 CVRV
Χημικός καθαρισμός στοιχείων και χτένισμα πτερυγίων

Χ Ξεσκόνισμα στοιχείου με μαλακό πινέλο, καθαρισμός με 
ειδικό μη όξινο διάλυμα, ξέπλυμα με νερό

7 CVRV Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων - αν υπάρχουν Χ

7 CVRV Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης καθώς και θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος

Χ Η μονάδα πρέπει να είναι σε λειτουργία επί 10΄ λεπτά 
τουλάχιστον
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8 CVRV
Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού(Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού εφόσον διαπιστωθεί διαρροή)

Χ Συμπλήρωση ή ολική αντικατάσταση ψυκτικού  υγρού εφόσον 
διαπιστωθεί διαρροή

8 CVRV Μέτρηση και καταγραφή θερμοκρασιών εξάτμισης και συμπυκνωσης Χ
8 CVRV Αμπερομέτρηση κινητήρων συμπιεστή και ανεμιστήρα Χ
8 CVRV Έλεγχος του ανεμιστήρα για ασυνήθιστους θορύβους , καθαρισμός πτερωτής Χ
8 CVRV Γενικός έλεγχος θερμοστατών, πρεσοστατών και αισθητήρων Χ
8 CVRV Έλεγχος στεγανότητας Χ
8 CVRV Γενικός έλεγχος ηλεκτρικών καλωδιώσεων, συσφίξεις επαφών εάν απαιτείται Χ

8 CVRV
Έλεγχος εξωτερικών φθορών, μονώσεων και σκουριάς - αποκατάσταση με αντικατάσταση μόνωσης 
, βαφή κλπ

Χ

8 CVRV Έλεγχος κεντρικού επεξεργαστή μονάδος Χ
8 CVRV Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα Χ
8 CVRV Μετρήσεις και αξιόλογηση απόδοσης μονάδος Χ
8 VRV VRV - Εσωτερικές Μονάδες(στοιχείο-ανεμιστήρας) Χ
8 VRV Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας Χ
8 VRV Έλεγχος λειτουργίας ταχυτήτων ανεμιστήρα Χ

8 VRV
Καθαρισμός φίλτρων(πλύσιμο προκειμένου περι πλεούμενου τύπου ή καθάρισμα με σκούπα κενού 
προκειμένου περί υφασμάτινου )ή αλλαγή τους αν απαιτείται

Χ

8 VRV Χημικός καθαρισμός στοιχείων και χτένισμα πτερυγίων Χ Διαδικασία ως εξωτερικό στοιχείο
8 VRV Έλεγχος σωλήνωσης αποχέτευσης και καθαρισμός αν απαιτείται Χ
8 VRV Καθαρισμός σκάφης συμπυκνωμάτων και έλεγχος φλοτέρ μικροαντλίας ανύψωσης Χ
8 VRV Έλεγχος άξονα κινητήρα ανεμιστήρα Χ
8 VRV Λίπανση τριβέων και εδράνων Χ
8 HUSU 2 Αυτόνομες Κλιματσιστικές Μονάδες(Split Units)
8 HUSU Εξωτερικές Μονάδες(στοιχείο - συμπιεστής - ανεμιστήρας)
8 HUSU Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας Χ

8 HUSU
Χημικός καθαρισμός στοιχείων και χτένισμα πτερυγίων

Χ
Ξεσκόνισμα στοιχείου με μαλακό πινέλο,καθαρισμός με ειδικό 

μη όξινο διάλυμα, ξέπλυμα με νερό
8 HUSU Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων-αν υπάρχουν Χ

8 HUSU
Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης καθώς και θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος

Χ
Η μονάδα πρέπει να είναι σε λειτουργία επί 10' λεπτα 

τουλάχιστον

8 HUSU
Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού με ηλεκτρονικό ανιχνευτή

Χ
Συμπλήρωση ή ολική αντικατάσταση ψυκτικού υγρού εφόσον 

διαπιστωθεί διαρροή
8 HUSU Μέτρηση και καταγραφή θερμοκρασιών εξάτμισης και συμπυκνωσης Χ
8 HUSU Αμπερομέτρηση κινητήρων συμπιεστή και ανεμιστήρα Χ
8 HUSU Έλεγχος του ανεμιστήρα για ασυνήθιστους θορύβους , καθαρισμός πτερωτής με νερό Χ
8 HUSU Γενικός έλεγχος θερμοστατών, πρεσοστατών και αισθητήρων Χ
8 HUSU Έλεγχος στεγανότητας Χ
8 HUSU Γενικός έλεγχος ηλεκτρικών καλωδιώσεων, συσφίξεις επαφών εάν απαιτείται Χ

8 HUSU
Έλεγχος εξωτερικών φθορών, μονώσεων και σκουριάς - αποκατάσταση με αντικατάσταση μόνωσης 
, βαφή κλπ

Χ

8 HUSU Εσωτερικές Μονάδες(στοιχείο-ανεμιστήρας)
8 HUSU Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας Χ
8 HUSU Έλεγχος λειτουργίας ταχυτήτων ανεμιστήρα Χ
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8 HUSU
Καθαρισμός φίλτρων(πλύσιμο προκειμένου περί πλενόμενου τύπου ή καθάρισμα με σκούπα κενού 
προκειμένου υφασματινου) ή αλλαγή τους αν απαιτείται

Χ

8 HUSU Χημικός καθαρισμός στοιχείων και χτένισμα πτερυγίων Χ Διαδικασία ως εξωτερικό στοιχείο
8 HUSU Έλεγχος σωλήνωσης αποχέτευσης και καθαρισμός αν απαιτείται Χ
8 HUSU Καθαρισμός σκάφης συμπυκνωμάτων και έλεγχος φλοτέρ μικροαντλίας ανύψωσης (αν υπάρχει) Χ
8 HUSU Έλεγχος άξονα κινητήρα ανεμιστήρα Χ
8 HUSU Λίπανση τριβέων και εδράνων Χ
8 AHUN 3 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες(ΚΚΜ) Χ
8 AHUN Έλεγχος καλής λειτουργίας(ασυνήθιστοι θόρυβοι τριβέων,οσμές, οξειδώσεις και ορατές ζημιές) Χ
8 AHUN Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων Χ
8 AHUN Αλλαγή σακόφιλτρων(εάν απαιτείται) Χ
8 AHUN Χημικός καθαρισμός και πλύσιμο στοιχείων εναλλαγής θερμότητας Χ
8 AHUN Εσωτερικός καθαρισμός μονάδων Χ
8 AHUN Καθαρισμός σταγονοσυλλέκτη Χ
8 AHUN Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων και σωλήνα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων Χ
8 AHUN Έλεγχος  και καθαρισμός ανεμιστήρα Χ
8 AHUN Έλεγχος συστήματος εφύγρανσης(εάν υπάρχει) Χ
8 AHUN Έλεγχος ανεμιστήρων(ζυγοστάθμιση, θόρυβος, ρωγμές κλπ) Χ
8 AHUN Έλεγχος και τάνυση ιμάντων, ευθυγράμμιση τροχαλιών Χ
8 AHUN Έλεγχος καλής λειτουργίας χειροκίνητων και ηλεκτροκίνητων διαφραγμάτων(dampers) Χ
8 AHUN Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων  κινητήρων Χ
8 AHUN Έλεγχος και καταγραφή ηλεκτρικής τάσης φάσεων L1-L2, L1-L3, L2-L3
8 AHUN Αμπερομέτρηση κινητήρων και καταγραφή
8 AHUN Έλεγχος αυτοματισμών Χ
8 AHUN Έλεγχος βαλβίδων - λειτουργία, διαρροές,συνδέσεις Χ
8 AHUN Έλεγχος οργάνων(θερμόμετρα,μανόμετρα,διαφορικοί πρεσσοστάτες κλπ) Χ
8 AHUN Έλεγχος συνδέσεων με αεραγωγούς(ευκαμπτοι συνδεσμοι κλπ) Χ
8 AHUN Ελεγχος προστασία και αποκατάσταση μονώσεων(τοπική εφαρμογή) Χ
8 AHUN Λίπανση τριβέων και εδράνων Χ
8 AHUN Καθαρισμός κελύφους και περιβάλλοντα χώρου Χ
8 NECO 4 Δίκτυο Αεραγωγών Όταν απαιτείται
8 NECO Ρυθμίσεις στομίων Όταν απαιτείται
8 NECO Έλεγχος λειτουργίας και ρυθμίσεις ρυθμιστικών διαφραγμάτων Χ
8 NECO Έλεγχος ευκαμπτων συνδέσμων Χ
8 NECO Έλεγχος και αποκατάσταση στεγανότητας αεραγωγών Χ
8 NECO Έλεγχος - προστασία - αποκατάσταση μονώσεων Χ
8 NECO Καθαρισμός στομίων προσαγωγής - απαγωγής Χ
8 NECO 5 Δίκτυο Σωληνώσεων
8 NECO Έλεγχος διαρροών Χ
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8 CSCO Έλεγχος λειτουργίας όλων των χειροκίνητων βαλβίδων Χ
8 CSCO Έλεγχος και αποκατάσταση μονώσεων Χ
8 CSCO Έλεγχος αναρτήσεων και στηρίξεων Χ
8 FCUN 6 Στοιχεία Νερού(FAN COIL) Χ
8 FCUN Έλεγχος καλής λειτουργίας Χ
8 FCUN Καθαρισμός φίλτρων Χ
8 FCUN Έλεγχος ανεμιστήρα και κινητήρα Χ
8 FCUN Έλεγχος ταχυτήτων ανεμιστήρα Χ
8 FCUN Έλεγχος διακοπτων και ηλεκτρικών συνδέσεων Χ
8 FCUN Έλεγχος θερμοστάτη Χ
8 FCUN Έλεγχος βαλβίδων ελέγχου Χ
8 FCUN Καθαρισμός στοιχείων Χ
9
9 ECTR 1 Υποσταθμός Μέσης Τάσης
9 ECTR Μετασχηματιστές
9 ECTR Έλεγχος για ρύπανση, φθορά , διάβρωση και έλεγχος στερέωσης Χ

9 ECTR
Καθαρισμός για την εξασφάλιση της λειτουργίας της κυψέλης του μετασχηματιστή  
συμπεριλαμβανομένου του δαπέδου

Χ

9 ECTR Έλεγχος στεγανότητας του μετασχηματιστή (οπτικός έλεγχος) Χ
9 ECTR Έλεγχος συνδέσεων Χ
9 ECTR Σύσφιξη των συνδέσεων Χ
9 ECTR Έλεγχος λειτουργίας των εγκατάστασεων προστασίας Χ
9 ECTR Έλεγχος του αποξηραντικού μέσου(οπτικός έλεγχος) Χ
9 ECTR Ανανέωση του αποξηραντικού μέσου εφόσον κρίνεται απαραίτητο Χ
9 ECTR Έλεγχος λειτουργίας του αερισμού και εξαερισμού χώρου Χ
9 ECTR Έλεγχος φωτισμού του χώρου Χ
9 ECTR Πεδία Μέσης Τάσης
9 ECTR Γενικός Έλεγχος καλής λειτουργίας κυψελών Χ Χ
9 ECTR Έλεγχος επάρκειας αερισμού /ψύξης χώρου ΓΠΜΤ Χ Χ
9 ECTR Έλεγχος ενδείξεων των οργάνων μέτρησης τάσης,έντασης. Καταγραφή ενδείξεων Χ Χ
9 ECTR Έλεγχος ύπαρξης προειδοποιητικών ενδείξεων κινδύνου Χ Χ
9 ECTR Καθαρισμός χώρου με βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα κάτω Χ

9 ECTR Καθαρισμός του εξοπλισμού κυψελών με ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρευ καθαρισμού, 
συμπεριλαμβανόμενου του τμήματος ελέγχου του πίνακα

Χ

9 ECTR ΄Ελεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη εφόσον χρειάζεται, συμπεριλανβανομένου του τμήματος 
ελέγχου του πίνακα

Χ

9 ECTR Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας Χ

9 ECTR
Αυτόματοι Διακόπτες Μ.Τ.: Καθαρισμός του διακόπτη με ηλεκτρική σκούπα και πεπιεσμένο αέρα, 
Οπτική επιθεώρηση, Λίπανση του άξονα(στροφάλου) και των ελατηρίων με γράσσο σιλικόνης, 
Μηχανικό τεστ χειρισμού του διακόπτη στην θέση ON  και OFF

Χ

9 ECTR
Διακόπτης Γείωσης Μ.Τ.: Οπτική επιθεώρηση, Καθαρισμός και γρασάρισμα των τμημάτων του, 
Μηχανικό Τεστ χειρισμού του διακόπτη γείωσης στην θέση ON  και OFF

Χ

9 ECTR Μονάδα ελέγχου :Έλεγχος των ρυθμίσεων, Έλεγχος της Λίστας συναγερμών(αλάρμ) Χ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

12 από 17

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

21PROC009152937 2021-09-03



Νο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1Μ 2Μ 3Μ 6Μ 12Μ ΆΛΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9 ECTR Οπτικός έλεγχος μονωτήρων X
9 ECTR Έλεγχος της συνέχειας της γείωσης στην πλευρά της Μ.Τ., σύσφιξη εφόσον χρειάζεται X
9 ECTR Λίπανση μεντεσέδων θυρών X
9 ECTR Βαφή μεταλλικών επιφανειών,εφόσον απαιτείται X

9 ECTR
Δοκιμή αντίστασης μόνωσης μεταξύ φάσεων-γείωσης(Li-EARTH) και μεταξύ φάσεων(L1-L2, L1-L3, L2-
L3) στους κύριους ζυγούς Μ.Τ.(τάση δοκιμής 500V).Ελάχιστη τιμή:20ΜΩ.Καταγραφή 
αποτελεσμάτων / συγκρίσεις προηγούμενων μετρήσεων

X

9 ECTR Έλεγχος/ Αντικατάσταση δολωματικού σταθμού ποντικών στη σήραγγα καλωδίων X
9 ECTR 2 Υποσταθμός Χαμηλής Τάσης
9 ECTR Πεδίο Πυκνωτών Αντιστάθμισης
9 ECTR Ακολούθησε τα επόμενα βήματα για το σύστημα αντιστάθμισης: X
9 ECTR Γύρισε την μονάδα σε χειροκίνητη λειτουργία X
9 ECTR Ενεργοποίησε με βήματα όλους τους πυκνωτές X
9 ECTR Μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος  και σύγκριση με την ονομαστική τιμή X
9 ECTR Αποσύνδεση των πυκνωτών X

9 ECTR
Μετά από 40 sec περίπου μετρήστε την τάση μεταξύ των άκρων όλων των πυκνωτών στο αντίστοιχο 
ρελε.Το ρεύμα διαρροής (DC) θα πρέπει  να είναι περίπου 0,1 Χ ονομαστικό ρεύμα. X

9 ECTR Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη εφόσον χρειάζεται X
9 ECTR Επαναφορά σε αυτόματη λειτουργία X
9 ECTR Γενικός Πίνακας Χαμηλής Στάθμης
9 ECTR Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας εξοπλισμού και καθαριότητας του χώρου Χ Χ

9 ECTR
Έλεγχος ενδείξεων των οργάνων μέτρησης τάσης(μεταξύ φάσεων και φάσεων - ουδέτερου),έντασης 
και συν Φ.Καταγραφή ενδείξεων

Χ Χ

9 ECTR Έλεγχος ύπαρξης προειδοποιητικών ενδείξεων κινδύνου Χ Χ
9 ECTR Καθαρισμός χώρου με βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα, από πάνω και προς τα κάτω. Χ
9 ECTR Καθαρισμός εξοπλισμού με ηλεκτρ.σκούπα, πανιά και σπρέυ καθαρισμοί Χ Απαιτείται διακοπή ηλ.παροχής από πλευρά Μ/Σ
9 ECTR Έλεγχος σωστής σήμανσης πίνακα γραμμών Χ

9 ECTR
Έλεγχος συνδέσεων και σφίξιμο των επαφών εφόσον απαιτείται(Σύμφωνα και με υποδείξεις 
θερμογραφικού ελέγχου)

Χ Απαιτείται διακοπή ηλ.παροχής από πλευρά Μ/Σ

9 ECTR Καθαρισμός αυτόματων διακοπτών με ηλ.σκούπα και πεπιεσμένο αέρα Χ Ως ανωτέρω
9 ECTR Οπτικός έλεγχος αυτόματων διακοπτών,χειρισμός ON - OFF Ως ανωτέρω
9 ECTR Έλεγχος επαφών διακοπτών και θαλάμου σβέσεως τόξου Χ Ως ανωτέρω

9 ECTR
Έλεγχος της λειτουργίας πτώσης του διακόπτη λόγω υπότασης, εφόσον το σχετικό πηνίο είναι 
εγκαταστημένο

Χ
Ως ανωτέρω

9 ECTR Έλεγχος ασφαλειών τήξης  φορτίου διακοπής αυτών και αντικατάσταση καμένων  ή λάθους τιμής 
αμπεράζ

Χ
Ως ανωτέρω

9 ECTR
Δοκιμή αντίστασης μόνωσης (στα 500V) στους κύριους ζυγούς χαμηλής τάσης μεταξύ φάσεων(L1-
L2,L1-L3,L2-L3) και μεταξύ φάσεων - γείωσης Li-Earth).Καταγραφή αποτελεσμάτων και σύγκριση με 
προηγούμενες μετρήσεις.Ελάχιστη τιμή, σε κάθε περίπτωση 0.4 ΜΩ

Χ

Ως ανωτέρω

9 ECTR
Δοκιμή αντίστασης μόνωσης (στα 500V) στο καλώδιο παροχής ΧΤ από τον Μετασχηματιστή μεταξύ 
φάσεων-  γείωσης(L1 Earth).Καταγραφή αποτελεσμάτων και σύγκριση με προηγούμενες 
μετρήσεις.Ελάχιστη τιμή, σε κάθε περίπτωση 0.4 ΜΩ

Χ
Ως ανωτέρω

9 ECTR Μέτρηση της συνέχειας της γείωσης στην πλευρά Χ.Τ..Σύσφιξη εφόσον χρειάζεται Χ Ως ανωτέρω
9 ECTR Βαφή μεταλλικών κατασκευών εφόσον απαιτείται Χ

9 ECTR
Λίπανση μεντεσέδων ,κλειδαριών και κινούμενων μερών, αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων

Χ

9 ECTR Έλεγχος επάρκειας αερισμού / ψύξης χώρου ΓΠΧΤ Χ
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9 ECTR Πίνακας Μεταγωγής  ΔΕΗ - Η/Ζ
9 ECTR Όπτικός έλεγχος πίνακα
9 ECTR Έλεγχος για διαπίστωση τυχόν μηχανικών φθορών, υπερθέρμανσης  ή βλαβών
9 ECTR Εσωτερικός καθαρισμός πινάκωνμε ηλεκτρική σκούπα και μαλακό πινέλο

9 ECTR Έλεγχος ύπαρξης ενημερωμένου ηλεκτρολογικού διαγράμματος πίνακα και αυτοματισμών σε 
κατάλληλη θέση του πίνακα-σε αντίθετη περίπτωση σημείωση έλλειψης και αποκατάσταση

9 ECTR Έλεγχος σωστής σήμανσης πίνακα και γραμμών
9 ECTR Έλεγχος συνδέσεων, κλειδαριών και κινουμένων μερών
9 ECTR Έλεγχος καλής λειτουργίας διατάξεων προστασίας (ρελέ διαρροής κλπ)
9 ECTR Έλεγχος και ρύθμιση χρονοδιακοπτών αν απαιτείται
9 ECTR Έλεγχος μονώσεων
9 ECTR Απαραίτητες αντικαταστάσεις εξοπλισμού σε περίπτωση βλαβών
9 ECTR Έλεγχος συνέχειας γειώσεων
9 ECLV 3 Ηλεκτρικοί πίνακες
9 ECLV Όπτικός έλεγχος πίνακα X
9 ECLV Έλεγχος για διαπίστωση τυχόν μηχανικών φθορών, υπερθέρμανσης  ή βλαβών X
9 ECLV Εσωτερικός καθαρισμός πινάκων με ηλεκτρική σκούπα και μαλακό πινέλο X

9 ECLV
Έλεγχος ύπαρξης ενημερωμένου ηλεκτρολογικού διαγράμματος πίνακα και αυτοματισμών σε 
κατάλληλη θέση του πίνακα-σε αντίθετη περίπτωση σημείωση έλλειψης και αποκατάσταση X

9 ECLV Έλεγχος σωστής σήμανσης πίνακα και γραμμών X
9 ECLV Έλεγχος συνδέσεων, καθαρισμός και σφίξιμο όλων των επαφών X
9 ECLV Λίπανση μεντεσέδων, κλειδαριών και κινουμένων μερών X
9 ECLV Έλεγχος καλής λειτουργίας διατάξεων προστασίας (ρελέ διαρροής κλπ) X
9 ECLV Έλεγχος και ρύθμιση χρονοδιακοπτών αν απαιτείται X
9 ECLV Έλεγχος μονώσεων X
9 ECLV Έλεγχος συνέχειας γειώσεων X
9 ECIL 4 φωτισμός
9 ECIL Γενικός έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών(διακόπτες, γραμμές,λαμπτήρες,συστήματα έναυσης) X X
9 ECIL Αλλαγή καμένων λαμπτήρων X X Όταν απαιτείται
9 ECIL Έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών ασφαλείας(έλεγχος χρόνου εκφόρτισης μπαταριών) X
9 ECIL Καθαρισμός κατόπτρων φωτιστικών σωμάτων X
9 ATLG 5 Αγωνιστικός Φωτισμός
9 ATLG Γενικός έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών(διακόπτες, γραμμές,λαμπτήρες,συστήματα έναυσης) X X
9 ATLG Αλλαγή καμένων λαμπτήρων X X Όταν απαιτείται
9 ATLG Καθαρισμός κατόπτρων φωτιστικών σωμάτων X
9 LTNS 6 Αντικεραυνική προστασία
9 ECIL Γενικός έλεγχος στοιχείων συστήματος και διάταξης κλωβού X
9 ECIL Έλεγχος για φθορές και διαβρώσεις X
9 ECIL Έλεγχος διατάξεων απομόνωσης X
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9 LTNS Μέτρηση αντίστασης γειώσεων Χ
9 ECGN 7 Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
9 ECGN Σύστημα λίπανσης
9 ECGN Έλεγχος στάθμης και κατάσταση ελαίου Χ Χ
9 ECGN Έλεγχος κολλάρων Χ
9 ECGN Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως Χ
9 ECGN Ένδειξη οργάνου πιέσεως Χ
9 ECGN Καθαρισμός υγροποίησης αναθυμιάσεων Χ
9 ECGN Αλλαγή Ελαίου Χ Ειδική διάθεση παλαιού ελαίου για ανακύκλωση
9 ECGN Αλλαγή φίλτρου ελαίου Χ
9 ECGN Σύστημα Τροφοδίας Καυσίμου
9 ECGN Έλεγχος σταθμης πετρελαίου , καταγραφή Χ
9 ECGN Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού, συμπλήρωση αν είναι απαραίτητο Χ

9 ECGN
Έλεγχος υγρών & ακροδεκτών μπαταρίας(συμπλήρωση οξέων αν είναι απαραίτητο, καθαρισμός 
πόλων μπαταρίας)

Χ

9 ECGN Μέτρηση της τάσης του φορτιστή μπαταριών Χ
9 ECGN Μέτρηση της τάσης της μπαταρίας χωρίς τον φορτιστή Χ
9 ECGN Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων Χ
9 ECGN Έλεγχος ιμάντα εναλλακτικής φόρτισης Χ
9 ECGN Ένδειξη βολτόμετρου DC κατά την φόρτιση Χ
9 ECGN Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών Χ
9 ECGN Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού Χ
9 ECGN Έλεγχος λειτουργίας οργάνων Χ
9 ECGN Έλεγχος Μίζας Χ
9 EUPS Έλεγχος λειτουργίας της μονάδας εντός αποδεκτών ορίων Χ
9 DEHU Έλεγχος λειτουργίας της μονάδας εντός αποδεκτών ορίων Χ
9 DEHU Έλεγχος σωλήνωσης αποχέτευσης και καθαρισμός αν απαιτείται Χ

12 ELEV Έλεγχος για ρύπανση,φθορά, διάβρωση και έλεγχος στερέωσης Χ
12 ELEV Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας(πχ σύστημα φωτοκυττάρων, φωτεινής δέσμης φωτοκυττάρων) Χ
12 ELEV Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού Χ
12 ELEV Έλεγχος λειτουργίας ανελκυστήρα Χ
12 ELEV Καθαρισμός για την εξασφάλιση της λειτουργίας Χ
12 ELEV Γρασάρισμα και ρύθμιση εγκατάστασης Χ

12 ELEV Λεπτομερής Έλεγχος των παραμέτρων λειτουργίας και σύγκριση με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή

Χ

13 ELMT Έξωτερικός έλεγχος για ρύπανση, φθορά και διάβρωση και ελεγχος στερέωσης Χ
13 ELMT Έλεγχος λειτουργίας Χ
13 ELMT Καταγραφή Δεδομένων Χ
13 ELMT Εξωτερικός έλεγχος για ρύπανση,φθορά και διάβρωση και έλεγχος στερέωσης Χ
13 ELMT Έλεγχος λειτουργίας Χ
13 ELMT Καταγραφή Δεδομένων Χ
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13 ELMT Εξωτερικός έλεγχος για ρύπανση , φθορά και διάβρωση και έλεγχος στερέωσης Χ
13 ELMT Έλεγχος λειτουργίας Χ
13 ELMT Καταγραφή δεδομένων Χ
14
14 ARBA 1 Κινούμενος Βραχίονας Ελέγχου Πρόσβασης (Arm Barrier)
14 ARBA Όπτικός ελεγχος Χ
14 ARBA Αποκαταστάσεις προβλημάτων / επεμβάσεις σε: Χ
14 ARBA i.Χρωματισμούς , αποκατάσταση υγρασιών μικρής έκτασης Χ
14 ARBA ii.Ρυθμίσεις και μικροεπισκευές κλειδαριών,πορτών,μηχανισμών Χ
14 CVCL 2 Οροφές
14 CVCL Όπτικός ελεγχος Χ
14 CVCL Αποκαταστάσεις προβλημάτων / επεμβάσεις σε: Χ
14 CVCL i.Χρωματισμούς , αποκατάσταση υγρασιών μικρής έκτασης Χ
14 CVCL ii.Eπισκευές σε σοφατίσματα ,γυψοσανίδες,πλάκες ψευδοροφής μικρής έκτασης Χ
14 CVCL iii.Αντικατάστασεις πλακών ψευδοροφών μικρής έκτασης Χ
14 CVDR 3 Θύρες
14 CVDR Όπτικός ελεγχος Χ
14 CVDR Αποκαταστάσεις προβλημάτων / επεμβάσεις σε: Χ
14 CVDR i.Χρωματισμούς , αποκατάσταση υγρασιών μικρής έκτασης Χ
14 CVDR ii.Ρυθμίσεις και μικροεπισκευές κλειδαριών,πορτών,μηχανισμών Χ

14 CVDR
Έλεγχοι κατάστασης ,λειτουργίας,ρυθμίσεις και επισκευές θυρών πυρασφάλειας και κεντρικών 
θυρών εισόδων κτιρίου (κρέμαση,περιστροφή,σειρά κλεισίματος,διατάξεις 
απελευθέρωσης,λίπανση μεντεσέδων κλπ)

Χ

14 CVFL 4 Δάπεδα
14 CVFL Όπτικός ελεγχος Χ
14 CVFL Αποκαταστάσεις προβλημάτων / επεμβάσεις σε: Χ
14 CVFL i.Χρωματισμούς , αποκατάσταση υγρασιών Χ
14 CVFL ii.Επισκευές σοφατίσματα,γυψοσανίδες,μικρής έκτασης Χ
14 CVFL iii.Αντικατάστασεις υπερυψωμένων δαπέδων Χ
14 CVFL iv.Μοκέτες και δάπεδα μικρής έκτασης Χ
14 CVFN 5 Περίφραξη
14 CVFN Όπτικός ελεγχος Χ
14 CVFN Αποκαταστάσεις προβλημάτων / επεμβάσεις σε: Χ
14 CVFN I.Χρωματισμούς, αποκατάσταση υγρασιών μικρής έκτασης Χ
14 CVFN ii.Επισκευές  τοιχοποίας ,σοφατίσματα,γυψοσανίδες,μικρής έκτασης Χ
14 CVFN III.Ρυθμίσεις και επισκευές κλειδαριών,πορτών,μηχανισμών επαναφοράς Χ
14 CVFN iv.Επισκευές - αποκαταστάσεις σε κινητά χωρίσματα μικρής έκτασης Χ
14 CVFN Μετακινήσεις και αλλαγές στοιχείων και πινακίδων σήμανσης χώρων Χ

14 CVFN
Έλεγχοι κατάστασης ,λειτουργίας,ρυθμίσεις και επισκευές θυρών πυρασφάλειας και κεντρικών 
θυρών εισόδων κτιρίου (κρέμαση,περιστροφή,σειρά κλεισίματος,διατάξεις 
απελευθέρωσης,λίπανση μεντεσέδων κλπ)

Χ

14 CVGN 6 Τοιχοποιία Χ
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14 CVGN Όπτικός έλεγχος Χ
14 CVGN Αποκαταστάσεις προβλημάτων Χ
14 CVGN i.Χρωματισμούς, αποκατάσταση υγρασιών μικρής έκτασης Χ
14 CVGN ii.Επισκευές τοιχοποιίας, σοφατίσματα,γυψοσανίδες μικρής έκτασης Χ
14 CVGR 7 Λοιπές οικοδομικές κατασκευές
14 CVGR Οπτικός έλεγχος Χ
14 CVGR Αποκαταστάσεις προβλημάτων/ επεμβάσεις σε: Χ
14 CVGR i.Χρωματισμούς, αποκατάσταση υγρασιών μικρής έκτασης Χ
14 CVGR ii.Επισκευές τοιχοποιίας, σοφατίσματα,γυψοσανίδες μικρής έκτασης Χ
14 CVGR III.Αντικαταστάσεις πλακών μικρής έκτασης Χ
14 CVGR iv.Μηχανισμούς ανάκλισης και χειρισμού παραθύρων Χ
14 CVGR Μετακινήσεις και αλλαγές στοιχείων και πινακίδων σήμανσης χώρων μικρής έκτασης Χ
14 CVRD 8 Οδοποιία
14 CVRD Οπτικός έλεγχος Χ
14 CVRD Αποκαταστάσεις προβλημάτων / επεμβάσεις σε: Χ
14 CVRD i.Χρωματισμούς, αποκατάσταση υγρασιών μικρής έκτασης Χ
14 CVRD ii.Επισκευές - αποκαταστάσεις οδοστρώματος μικρής έκτασης Χ
14 CVRF 9 Στέγες - Δώματα
14 CVRF Οπτικός έλεγχος Χ
14 CVRF Αποκαταστάσεις προβλημάτων / επεμβάσεις σε: Χ
14 CVRF i.Χρωματισμούς, αποκατάσταση υγρασιών μικρής έκτασης Χ
14 CVTR 10 Κερκίδες
14 CVTR Οπτικός έλεγχος Χ
14 CVTR Αποκαταστάσεις προβλημάτων / επεμβάσεις σε: Χ
14 CVTR i.Χρωματισμούς, αποκατάσταση υγρασιών μικρής έκτασης Χ

14 CVTR
Έλεγχοι κατάστασης ,λειτουργίας,ρυθμίσεις και επισκευές θυρών πυρασφάλειας και κεντρικών 
θυρών εισόδων κτιρίου(κρέμαση,περιστροφή,σειρά κλεισίματος , διατάξεις απελευθέρωσης , 
λίπανση μεντεσέδων κλπ)

Χ

14 CVWD 11 Κουφώματα/ Παράθυρα
14 CVWD Όπτικός έλεγχος Χ
14 CVWD Αποκαταστάσεις προβλημάτων / επεμβάσεις σε: Χ
14 CVWD i.Χρωματισμούς, αποκατάσταση υγρασιών μικρής έκτασης Χ
14 CVWD iv.Ρυθμίσεις και επισκευές κλειδαριών,πορτών, μηχανισμών επαναφοράς Χ
14 CVWD vi.Μηχανισμούς ανάκλισης και χειρισμού παραθύρων Χ
15
15 PCRC 1 Απεντόμωση Μυοκτονία

15 PCRC
Έλεγχοι για παρουσία εντόμων/τρωκτικών/παρασίτων και απεντόμωση / μυοκτονία αν απαιτείται Χ Τετράμηνο

15 PCRC Έλεγχος δολωματικών σταθμών Χ
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