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Υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόµωσης στα ΚΥΤ των Νησιών του Ανατολικού 

Αιγαίου. 
 

 
 Ταξίαρχος Πουλίκος Πουλικάκος 
Ακριβές Αντίγραφο  ∆ιευθυντής 

  
  

Αντισυνταγµατάρχης (ΥΚ) Ιωάννης Λιαγκούρας 
        ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/5α   

 

ΑΔΑ: ΩΖΠΙ6-5ΓΒ





 

  Σελίδα 2 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 
 

Υπ΄ αριθ. 58/2018 
 

∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, για τη Σύναψη Σύµβασης 
Παροχής Υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόµωσης στα ΚΥΤ των 
Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του 

Υποέργου µε αριθµό 7 
  

της ∆ράσης: 
 

«Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης και Καθαριότητας στα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) των Νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου και Κάλυψη των Λειτουργικών Εξόδων τους» µε Κωδικό 
Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5011009 του Εθνικού Προγράµµατος του 
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΖΠΙ6-5ΓΒ





 

  Σελίδα 3 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 1ο: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Άρθρο 2ο: Στοιχεία Επικοινωνίας 
Άρθρο 3ο: Είδος ∆ιαδικασίας 
Άρθρο 4ο: Χρηµατοδότηση της Σύµβασης 
Άρθρο 5ο: Αντικείµενο της Σύµβασης 
Άρθρο 6ο: Υποδιαίρεση της Σύµβασης σε Τµήµατα 
Άρθρο 7ο: Εκτιµώµενη Αξία της Σύµβασης 
Άρθρο 8ο: ∆ικαίωµα Προαίρεσης 
Άρθρο 9ο: ∆ιάρκεια της Σύµβασης 
Άρθρο 10ο: Κριτήριο Ανάθεσης 
Άρθρο 11ο: ∆υνατότητα Επίσκεψης Οικονοµικών Φορέων 
Άρθρο 12ο: Προθεσµία Παραλαβής Προσφορών και ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
Άρθρο 13ο: ∆ηµοσιότητα 
Άρθρο 14ο: Αρχές Εφαρµοζόµενες στη ∆ιαδικασία Σύναψης 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Άρθρο 15ο: Έγγραφα της Σύµβασης 
Άρθρο 16ο: Επικοινωνία - Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύµβασης 
Άρθρο 17ο: Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Άρθρο 18ο: Γλώσσα 
Άρθρο 19ο: Εγγυήσεις 
Άρθρο 20ο: ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 
Άρθρο 21ο: Εγγύηση Συµµετοχής 
Άρθρο 22ο: Λόγοι Αποκλεισµού 
Άρθρο 23ο: Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας 
Άρθρο 24ο: Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια 
Άρθρο 25ο: Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα 
Άρθρο 26ο: Πρότυπα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
Άρθρο 27ο: Στήριξη στις Ικανότητες Τρίτων 
Άρθρο 28ο: Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών 
Άρθρο 29ο: Αποδεικτικά Μέσα 
Άρθρο 30ο: Κατάρτιση και Περιεχόµενο Προσφορών 
Άρθρο 31ο: Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
Άρθρο 32ο: Λόγοι Απόρριψης Προσφορών 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 33ο: Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 
Άρθρο 34ο: Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης – 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Άρθρο 35ο: Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης 
Άρθρο 36ο: Προδικαστικές Προσφυγές 
Άρθρο 37ο: Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 38ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
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Άρθρο 39ο: Συµβατικό Πλαίσιο – Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 
Άρθρο 40ο: Υποχρεώσεις Παρόχου Υπηρεσιών – Όροι Εκτέλεσης της Σύµβασης 
Άρθρο 41ο: Υπεργολαβία 
Άρθρο 42ο: Τροποποίηση Σύµβασης κατά τη ∆ιάρκειά της 
Άρθρο 43ο: ∆ικαίωµα Μονοµερούς Λύσης της Σύµβασης 
Άρθρο 44ο: Τρόπος Πληρωµής 
Άρθρο 45ο: Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου – Κυρώσεις 

Άρθρο 46ο: ∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη ∆ιαδικασία Εκτέλεσης της Σύµβασης 

Άρθρο 47ο: Παρακολούθηση της Σύµβασης 

Άρθρο 48ο: ∆ιάρκεια της Σύµβασης 

Άρθρο 49ο: Παραλαβή Αντικειµένου της Σύµβασης 

Άρθρο 50ο: Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ KYT ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ KYT ΧΙΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ KYT ΣΑΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ KYT ΛΕΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ KYT ΚΩ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η»: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ»: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας όπως έχει συµπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και ιδίως: 

α. Του Ν∆.721/1970 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των 
Ενόπλων ∆υνάµεων». 

β. Του Ν.2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 
και Πολιτιστικά Θέµατα». 

γ. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις». 

δ. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

ε. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 στ. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

ζ. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων– Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

η. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

 θ. Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο». 

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

ια. Του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία Εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής του Ν.4046/12, Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις». 

ιβ. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση 
∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1. 

ιγ. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

ιδ. Του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 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 
(ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και 
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013». 
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ιε. Του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) και ειδικότερα το άρθρο 96 αυτού περί συνδροµής 
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύστασης 
συντονιστικού οργάνου. 

ιστ. Του Ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, 
Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύστασης Γενικής Γραµµατείας 
Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 
(αναδιατύπωση)». 

ιζ. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ιη. Του άρθρου 33 του Ν.4508/2017 (Α΄ 200) «Περί συνδροµής έκτακτης και 
κατεπείγουσας ανάγκης µέχρι 31.12.2018». 

ιθ. Του άρθρου 4 του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150). 

κ. Του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». 

κα. Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

κβ. Του Π.∆. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

κγ. Της µε αριθ. 5143/11-11-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3335) Υπουργικής Απόφασης 
«Καθορισµός του τρόπου υπολογισµού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ». 

κδ. Της µε αριθµ. 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 163/22-1-2015) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων επαγγελµατικής χρήσης βιοκτόνων σκευασµάτων µε 
σκοπό την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους. Ένταξη των 
διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα 
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».  

κε. Της µε αριθµ. 2969/2-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2602/2-12-2015) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών ∆οµών Φιλοξενίας 
αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων πολιτών τρίτων χωρών». 

κστ. Της µε αριθ. 6634/1-147524/8-1-2016 (ΦΕΚ Β΄ 10/8-1-2016) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών ∆οµών Φιλοξενίας 
αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων πολιτών τρίτων χωρών στις νήσους Χίο και Σάµο». 

 κζ. Της µε αριθ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
«Καθορισµός του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης 
της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147)». 

 κη. Της Υ.Α. υπ. αριθµ.2063/∆1 632 (ΦΕΚ 266 Β/18-02-2011) «Κατηγοριοποίση 
Παραβάσεων και καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές 
Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)». 
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κθ. Της µε αριθ. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 

λ. Της µε αριθ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924) Υπουργικής Απόφασης 
«Τεχνικές Λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 

 λα. Της υπό στοιχεία Φ.092/8/66625/Σ.15516 (ΦΕΚ Β΄ 3495/05 Οκτ 17) Υπουργικής 
Απόφασης «Μεταβίβαση οικονοµικής εξουσίας το Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας σε 
κεντρικά και περιφερειακά όργανα της ∆ιοικήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων στο αντικείµενο 
δαπάνες που χρηµατοδοτούνται µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Π.∆.Ε. 
(Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα) και αφορούν στη συνδροµή του Υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης». 

 λβ. Της υπ’ αριθµ. 2879/2018 (ΦΕΚ Β΄ 879/13-3-2018) Υπουργικής Απόφασης 
«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν 
τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

 λγ. Της υπ’ αριθµ. Υ68/17 Σεπ 18 (ΦΕΚ Β΄ 4085/18 Σεπ 18) Απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας 
Παναγιώτη Ρήγα». 

 λδ. Της υπ’ αριθµ. 5689/99147/2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «∆ιαδικασία Απλούστευσης και 
Προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων επαγγελµατικής χρήσης βιοκτόνων σκευασµάτων µε σκοπό την καταπολέµηση 
εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους. Σε εφαρµογή της Κ.Υ.Α. 323/4883/16-1-
2015 (ΦΕΚ  163/Β΄/22-1-2015)». 

  λε. Την µε αρ. πρωτ.: 949/13-2-2018 (Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) κατευθυντήρια οδηγία 
23 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων συµβάσεων µε Θέµα: «Ειδικά Θέµατα 
συµπλήρωσης του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) και του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ)».  

 λστ. 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. 

λζ. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο σχετικά µε τους κανόνες για τις δηµόσιες συµβάσεις σε σχέση µε την τρέχουσα 
κρίση του ασύλου, Βρυξέλλες 9.9.2015 COM (2015) 454 final. 

λη. Την Απόφαση υπ. αριθ. 82350, Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών 
Προγραµµάτων των Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAMEE/AMIF) και 
Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄ 
2451/9-8-2016). 

 λθ. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1048/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 
2014 για τη θέσπιση µέτρων ενηµέρωσης και δηµοσιότητας για το κοινό και µέτρων 
ενηµέρωσης των δικαιούχων δυνάµει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό γενικών διατάξεων όσον αφορά το 
Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το µέσο για τη χρηµατοδοτική στήριξη της 

ΑΔΑ: ΩΖΠΙ6-5ΓΒ





 

  Σελίδα 8 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αστυνοµικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας και της 
διαχείρισης κρίσεων. 

µ. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1049/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 
2014 σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µέτρων ενηµέρωσης και δηµοσιότητας 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταµείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και το µέσο για τη χρηµατοδοτική στήριξη της αστυνοµικής 
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας και της διαχείρισης 
κρίσεων. 

µα. Την µε αρ. πρωτ. 1430/02 Νοε 17 Πρόσκλησης µε κωδικό 017 της ΕΥΣΥ∆ 
ΤΑΜΕΤΑΑΠ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης για την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος «Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης».  

 µβ. Την µε αρ. πρωτ. 1666/Φ.27/12 ∆εκ 17 Απόφασης Χορήγησης της Επιδότησης 
της ∆ράσης «Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης και Καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 
τους», κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 1544/22 Νοε 17 αιτήµατος χρηµατοδότησης της εν λόγω 
δράσης.  

µγ. Την µε αρ. πρωτ. 1697/Φ.27/18 ∆εκ 17 (Α∆Α:ΨΤΒΞ465ΧΙ8-ΜΞΘ) Συµφωνίας 
Επιδότησης της ως άνω δράσης. 

µδ. Το εγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραµµάτων 
(ΕΠ) του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και άλλων πόρων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020. 

µε. Το εγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας (Σ∆ΕΠ) της 
Γ∆ΟΣΥ. 

µστ. Τον Οδηγό εφαρµογής µέτρων Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας των Εθνικών 
Προγραµµάτων του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική ∆ηµοκρατία/Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης/Αύγουστος 
2017. 

µζ. Η µε αριθ.1697/Φ.27/18-12-2017 Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ) που εκδόθηκε 
από ΕΥΣΥ∆/ΤΑΜΕΤΕΑΠ (Α∆Α: ΨΤΒΞ465ΧΙ8-ΜΞΘ) ποσού 63.000.000,00 € που αφορά στη 
χρηµατοδότηση της ∆ράσης µε MIS 5011009 [Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας 
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους]. 

 

µη. Η µε αριθµ. ΑΠ:2631/Φ.27/19-11-18 διατύπωσης θετικής γνώµης από την 
ΕΥΣΥ∆ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ επί της παρούσας διακήρυξης. 

µθ. Η υπό στοιχεία Φ.800/508/859253/Σ.5574/04 ∆εκ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Γ3 
(∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)/4, απόφαση διενέργειας του διαγωνισµού, αντικειµένου 
θέµατος. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Άρθρο 1ο 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

1. Συνοπτικά στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής περιλαµβάνονται στον ακόλουθο 
πίνακα:  

Επωνυµία: Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση 
Υποστήριξης Στρατού 
(ΑΣ∆ΥΣ)/ ∆ιεύθυνση 
Προµηθειών (∆ΠΜ) 

Ταχυδροµική διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ 
Πόλη: Αθήνα 
Ταχυδροµικός Κωδικός: 15778 
Χώρα: Ελλάδα, GR3 
Κωδικός ΝUTS: ΛΕΣΒΟΣ GR 411 

ΧΙΟΣ       GR 413 
ΣΑΜΟΣ   GR 412 
KΩ           GR 421 
ΛΕΡΟΣ    GR 421 

Τηλέφωνο: 210-3483138 
Φαξ: 210-3454603 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:  asdysdpm@otenet.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Ανχης (ΥΚ) Ιωάννης 

Λιαγκούρας 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL): www.army.gr 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL): 

www.army.gr 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού 
(ΑΣ∆ΥΣ) / ∆ιέυθυνση Προµηθειών (∆ΠΜ) και ανήκει στις Ένοπλες ∆υνάµεις του Υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ). 

 3. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άµυνα.  

 
Άρθρο 2ο 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

1. Όλα τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης είναι διαθέσιµα 
για ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µε Κωδικό ∆ιαγωνισµού: 68341 

2. Για όλα τα στάδια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα χρησιµοποιηθεί 
υποχρεωτικά η πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ν.4412/2016, της Υ.Α. 56902/215/2 
Ιουν 2017 (Β΄ 1924) και τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο και εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
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Άρθρο 3ο 

Είδος ∆ιαδικασίας 

1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016. 

2. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών θα ανέρχεται σε τριάντα 
πέντε (35) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016, καθώς η υποβολή προσφορών θα πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, 
µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης. 

 

Άρθρο 4ο 
Χρηµατοδότηση της Σύµβασης 

 
 Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 7 της Πράξης: «Παροχή υπηρεσιών 
σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Εθνικό Πρόγραµµα «Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» µε βάση την 
απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ.: 1697/Φ.27/18.12.2017 και έχει λάβει κωδικό MIS 5011009 και 
συγχρηµατοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Π∆Ε) (αριθµ.  εναρ. Έργου: 2017ΣΕ73720001). 

 
Άρθρο 5ο 

Αντικείµενο της Σύµβασης 

1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών µυοκτονίας και 
απεντόµωσης στα ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριµένα στα ΚΥΤ 
Λέσβου, Χίου, Σάµου, Λέρου και Κω. 

2. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 90920000, 90922000-6, 90923000-3 και 
90921000-9. 

3. Αναλυτική περιγραφή των απαιτούµενων σχετικών υπηρεσιών που θα λάβουν 
χώρα στα ΚΥΤ Λέσβου, Χίου, Σάµου, Λέρου και Κω περιγράφονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές των Παραρτηµάτων «Α», «Β», «Γ», «∆» και «Ε», αντίστοιχα, της παρούσας 
διακήρυξης. 

 
Άρθρο 6ο 

Υποδιαίρεση της Σύµβασης σε Τµήµατα 

1. Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης υποδιαιρείται στα ακόλουθα τµήµατα: 

α. Τµήµα 1: Παροχή υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόµωσης στο ΚΥΤ  
Λέσβου. 

β. Τµήµα 2: Παροχή υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόµωσης στο KYT 
Xίου. 
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γ. Τµήµα 3: Παροχή υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόµωσης στο KYT 
Σάµου. 

δ. Τµήµα 4: Παροχή υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόµωσης στο KYT 
Λέρου. 

ε. Τµήµα 5: Παροχή υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόµωσης στο KYT Κω. 

 

2. Η υποδιαίρεση σε τµήµατα ανά νήσο, επιβλήθηκε λόγω της γεωγραφικής θέσης 
των ΚΥΤ και µε σκοπό να εξασφαλισθεί η παραγωγική ικανότητα και οργανωτική επάρκεια των 
εκάστοτε παρόχων υπηρεσιών. 

 3. Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά για κάθε τµήµα 
ξεχωριστά και µέχρι τρία (3) τµήµατα (Κ.Υ.Τ.) συνολικά και να αναδειχθούν πάροχοι 
υπηρεσιών και για τα τρία (3) εφόσον µειοδότησαν. ∆ιευκρινίζεται ότι θα πρέπει να 
κατατεθεί ξεχωριστή προσφορά για κάθε τµήµα, µε υποχρεωτική αναφορά των 
υπολοίπων ΚΥΤ στα οποία συµµετέχουν. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές 
για περισσότερα από τρία (3) τµήµατα οι προσφορές θα απορριφθούν στο σύνολό 
τους.   

4. ∆εδοµένου ότι, η ολοκλήρωση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα 
οδηγήσει στη σύναψη ξεχωριστών συµβάσεων για κάθε ένα από τα Τµήµατα (1, 2, 3, 4, 5), ο 
όρος «σύµβαση» που αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται στο σύνολο των 
συµβάσεων που πρόκειται να συναφθούν.  

 
Άρθρο 7ο 

Εκτιµώµενη Αξία της Σύµβασης 
 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 152.024,73 € άνευ ΦΠΑ (17 
%) [ήτοι εκτιµώµενη αξία συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (17 %): 177.868,93 €] και αναλύεται ανά 
Τµήµα-ΚΥΤ στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 
Τµήµα 

ΚΥΤ Μήνες 

Εκτιµώµενη 
αξία  (€) ανά 
µήνα άνευ 

ΦΠΑ 

Συνολική 
Εκτιµώµενη αξία 

(€) άνευ ΦΠΑ 

Συνολική 
Εκτιµώµενη αξία 

(€) µε ΦΠΑ 

1 ΛΕΣΒΟΥ 12 4.499,87 € 53.998,38 € 63.178,10 € 
2 ΧΙΟΥ 12 3.269,63 € 39.235,55 € 45.905,59 € 
3 ΣΑΜΟΥ 12 1.931,57 € 23.178,80 € 27.119,20 € 
4 ΛΕΡΟΥ 12 1.062,47 € 12.749,62 € 14.917,06 € 
5 ΚΩ 12 1.905,20 € 22.862,38 € 26.748,98 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 152.024,73 € 177.868,93 € 
 

Άρθρο 8ο 
∆ικαίωµα Προαίρεσης 
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  Σελίδα 12 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης παροχής υπηρεσιών, η Επιτροπή 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ποσότητα έως 15 % µε την 
προϋπόθεση ότι η αύξηση αυτή είναι εντός της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ή µικρότερης 
ποσότητας έως 50%. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας (µικρότερης) του 
προαναφερόµενου ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον πάροχο υπηρεσιών 
και έγκαιρη ενηµέρωση πριν από την κατακύρωση της συγκεκριµένης σύµβασης. 

 
Άρθρο 9ο 

∆ιάρκεια της Σύµβασης 
 
 Η ισχύς της σύµβασης άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφή της και διαρκεί δώδεκα 
(12) µήνες.  
   

Άρθρο 10ο 
Κριτήριο Ανάθεσης 

 

1. Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) ανά Τµήµα της 
παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης.   

2. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη 
σύµβασης µε έναν (1) οικονοµικό φορέα για κάθε ένα από τα υπόψη Τµήµατα. 

 
Άρθρο 11ο 

∆υνατότητα Επίσκεψης Οικονοµικών Φορέων 

1. Προς διευκόλυνση των υποψήφιων παρόχων υπηρεσιών παρέχεται η δυνατότητα 
επίσκεψης στις περιοχές των ΚΥΤ, όλες τις ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. Η επίσκεψη έχει ως στόχο την ενηµέρωση των 
ενδιαφερόµενων για τη µορφή και λειτουργία των υπηρεσιών του εκάστοτε ΚΥΤ, προκειµένου 
να δηµιουργηθεί κοινή αντίληψη για τις απαιτήσεις µυοκτονίας και απεντόµωσης. 

2. Για να καταστεί δυνατή η προαναφερθείσα επίσκεψη απαιτείται ο 
συντονισµός/επικοινωνία µε τον αρµόδιο επικεφαλή του ΚΥΤ. 

  

Άρθρο 12ο  

Προθεσµία Παραλαβής Προσφορών και ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

2. Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής προσφορών ορίζεται η 22 Ιαν 19, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00.  

3. Σηµειώνεται ότι, για τον καθορισµό της ανωτέρω ηµεροµηνίας παραλαβής 
προσφορών, ελήφθησαν υπόψη: 

α. Οι υποχρεώσεις ανάρτησης/δηµοσίευσης της προκήρυξης της παρούσας 
διαδικασίας στην ιστοσελίδα του ∆ικαιούχου (www.army.gr και www.dideap.mil.gr) για 
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τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 2 της ΥΠΑΣΥ∆ [ΥΑ 82350 (Β΄ 
2451/9-8-16)]. 

  β. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, η οποία δεν είναι µικρότερη των τριάντα πέντε 
(35) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ). 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών, ήτοι στις  29 Ιαν 19, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 από το αρµόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

 

Άρθρο 13ο  

∆ηµοσιότητα 

1. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 α. Η προκήρυξη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης απεστάλη 
µε ηλεκτρονικά µέσα στις 14 ∆εκ 18 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

β. Τα αποτελέσµατα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης θα 
διαβιβασθούν µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα άρθρα 64 και 65 του Ν.4412/2016.  

 2. ∆ηµοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο:  

  α. Η προκήρυξη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

  β. Το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. 

  γ. Το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ:http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό: 
68341.  

 δ. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης),  δηµοσιεύεται σε 
ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες περιφερειακές (νοµαρχιακές) εφηµερίδες κατά τα προβλεπόµενα 
στο Ν.3548/2007 και στην Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 2879/2018 (ΦΕΚ Β΄ 879/13-3-2018) 
και ειδικότερα στις κάτωθι: 

(1) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (Ηµερήσια Νοµαρχιακή Εφηµερίδα), µε ηµεροµηνία 
αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και ηµεροµηνία δηµοσίευσης  …..-….2018 
(εφόσον η τελευταία είναι γνωστή).  

(2) ΠΟΛΙΤΗΣ (Ηµερήσια Νοµαρχιακή Εφηµερίδα), µε ηµεροµηνία 
αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και ηµεροµηνία δηµοσίευσης  …..-….2018 
(εφόσον η τελευταία είναι γνωστή). 
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(3) ΧΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ [Εβδοµαδιαία Νοµαρχιακή Εφηµερίδα], µε 
ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και ηµεροµηνία δηµοσίευσης  …..-
….2018 (εφόσον η τελευταία είναι γνωστή). 

(4) ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ [Εβδοµαδιαία Νοµαρχιακή Εφηµερίδα], µε 
ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και ηµεροµηνία δηµοσίευσης  …..-
….2018 (εφόσον η τελευταία είναι γνωστή).  

(5) ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ [Εβδοµαδιαία Νοµαρχιακή Εφηµερίδα], µε 
ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και ηµεροµηνία δηµοσίευσης  …..-
….2018 (εφόσον η τελευταία είναι γνωστή). 

(6) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ [Ηµερήσια Νοµαρχιακή Εφηµερίδα], 
µε ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και ηµεροµηνία δηµοσίευσης  …..-
….2018 (εφόσον η τελευταία είναι γνωστή). 

(7) ΡΟ∆ΙΑΚΗ (Ηµερήσια Νοµαρχιακή Εφηµερίδα), µε ηµεροµηνία 
αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και ηµεροµηνία δηµοσίευσης  …..-….2018 
(εφόσον η τελευταία είναι γνωστή). 

  ε. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης), όπως προβλέπεται 
στην περίπτωση 16 της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 αναρτήθηκε στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 

στ. Η προκήρυξη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης έχει 
αναρτηθεί στις ακόλουθες επίσηµες ιστοσελίδες και θα παραµείνει αναρτηµένη σε αυτές για 
τουλάχιστον δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 2 της ΥΠΑΣΥ∆ [ΥΑ 82350 (Β΄ 2451/9-8-16)]: 

(1) Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, διεύθυνση (URL): 
www.army.gr στη διαδροµή: ∆ηµοσιεύσεις – Προµήθειες – ∆ηµοσιεύσεις ∆ιαγωνισµών. 

(2) Στην Ιστοσελίδα του ∆ικαιούχου, διεύθυνση (URL): 
www.dideap.mil.gr στο πεδίο: Ανακοινώσεις. 

ζ. H απόφαση διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού (εντολή διενέργειας) 
αναρτάται, πέραν των προβλεποµένων από τις κείµενες διατάξεις περί υποχρεωτικής 
δηµοσιοποίησης, και στις ιστοσελίδες της προηγούµενης υποπαραγράφου για διάστηµα δέκα 
(10) τουλάχιστον ηµερολογιακών ηµερών από την έκδοσή της. 

 3. Σύµφωνα µε το Ν.3548/2007 και ειδικότερα στην παρ. 3 του άρθρου 4 αυτού, οι 
δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, 
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών. Επισηµαίνεται ότι, η κατανοµή των εξόδων θα γίνει αναλογικά επί του 
ποσοστού του υπό ανάθεση τµήµατος (προϋπολογισµός τµήµατος στη διακήρυξη) στον 
συνολικό προϋπολογισµό της διακήρυξης, ήτοι: 

  α. Τµήµα 1 (ΚΥΤ Λέσβου): 35,52 %. 

  β. Τµήµα 2 (ΚΥΤ  Χίου): 25,81 %. 

   γ.  Τµήµα 3 (ΚΥΤ Σάµου): 15,25 %. 

  δ.  Τµήµα 4 (ΚΥΤ Λέρου): 8,38 %. 

  ε. Τµήµα 5 (ΚΥΤ Κω): 15,04 %. 
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 4. Σε περίπτωση µαταίωσης της διαδικασίας (επί του συνόλου των τµηµάτων ή 
µέρους αυτών) τα έξοδα δηµοσίευσης στις εφηµερίδες τα επιβαρύνεται η Αναθέτουσα Αρχή.  

   

Άρθρο 14ο  

Αρχές Εφαρµοζόµενες στη ∆ιαδικασία 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 τους. 

β. Η αθέτηση της υποχρέωσης της προηγούµενης παραγράφου συνιστά σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες 
διατάξεις.  

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

δ. Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Άρθρο 15ο 
 

Έγγραφα της Σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης είναι τα ακόλουθα: 

α. Η µε αριθ. 58/18 Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα της, τα οποία  αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής, ήτοι: 

 (1) Παράρτηµα «Α»: Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΥΤ Λέσβου. 

 (2) Παράρτηµα «B»: Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΥΤ Χίου. 

 (3) Παράρτηµα «Γ»: Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΥΤ Σάµου. 

 (4) Παράρτηµα «∆»: Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΥΤ Λέρου. 

 (5) Παράρτηµα «Ε»: Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΥΤ Κω. 

 (6) Παράρτηµα «ΣΤ»: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ). 

(7) Παράρτηµα «Ζ»: Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών. 

 (7) Παράρτηµα «Η»: Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 

 (8) Παράρτηµα «Θ»: Σχέδιο Σύµβασης. 

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

δ. Η απόφαση διενέργειας του διαγωνισµού (εντολή διενέργειας). 

 
Άρθρο 16ο 

 

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύµβασης 

1. 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 ΕΣΗ∆ΗΣ, µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. 

2. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών των άλλων οικονοµικών 
φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π∆ 28/2015 
(Α΄ 34). 

 
Άρθρο 17ο 

 

Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

 1. 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 ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.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 
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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.  

 2. 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 έξι (6) ηµέρες πριν 
από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

  β. Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

  γ. Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της σύµβασης για έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4412/16, τα σχετικά 
έγγραφα της σύµβασης θα διαβιβαστούν µε µέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών, σύµφωνα µε 
το πέµπτο εδάφιο παραγράφου 1 του άρθρου 22. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία 
υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως 
αιτιολογηµένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27, στην παρ. 
7 του άρθρου 28 και στο τέταρτο, πέµπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29.   

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

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

 
Άρθρο 18ο 

Γλώσσα 

 1. Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 2. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

 3. 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 µπορούν να 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. 

 4. 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 µπορούν να συνοδεύονται από 
µετάφραση 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. 
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 5.  Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό 
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από µετάφραση στην ελληνική. 

6. Κάθε µορφής επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 19ο 

Εγγυήσεις 

 1.  Οι απαιτούµενες από το άρθρο 21 και 38 εγγυήσεις συµµετοχής και καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης, αντίστοιχα, εκδίδονται από τους φορείς που ορίζονται στην παρ. 3 
του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

 2.  Οι ανωτέρω εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα οριζόµενα 
στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 στοιχεία. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης προκειµένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

4. Υπόδειγµα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα «Ζ» της παρούσας. 

 

Άρθρο 20ο 

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 

1. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η 
υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την 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 συµβάσεων. 

 2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα 
τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

  

Άρθρο 21ο 

Εγγύηση Συµµετοχής 
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1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο δυο τοις εκατό (2%) της εκτιµώµενης αξίας 
του Τµήµατος της σύµβασης της παρούσας διακήρυξης, εκτός ΦΠΑ, για το οποίο υποβάλλεται 
προσφορά, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση. Το ύψος των εγγυητικών επιστολών ανά Τµήµα 
ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:  

Τµήµα ΚΥΤ Ποσό Εγγύησης 
Συµµετοχής (Αριθµητικώς) 

Ποσό Εγγύησης Συµµετοχής 
(Ολογράφως) 

1 ΛΕΣΒΟΥ 
1.079,97 €  Χίλια εβδοµήντα εννέα ευρώ και 

ενενήντα επτά λεπτά   

2 ΧΙΟΥ 
784,71 € Επτακόσια ογδόντα τέσσερα 

ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά 

3 ΣΑΜΟΥ 
463,58 € Τετρακόσια εξήντα τρία ευρώ και 

πενήντα οκτώ λεπτά 

4 ΛΕΡΟΥ 
254,99 € ∆ιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ 

και ενενήντα εννέα λεπτά 

5 ΚΩ 
457,25 € Τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ 

και είκοσι πέντε λεπτά 

2. 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. 

3. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες 
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 31 της παρούσας. Η Αναθέτουσα 
Αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν 
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

4. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον πάροχο υπηρεσιών µε την 
προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 

 α. Την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

 β. Την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή 
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

5. Για προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται 
στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει 
ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία 
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από 
το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.   

6. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 22 έως 28 της παρούσας, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την 
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
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Άρθρο 22ο 

Λόγοι Αποκλεισµού 

1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
προσφέρων 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: 

 α. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους:  

(1) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42). 

(2) ∆ωροδοκία, 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 παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για 
την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 

(3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48). 

(4) Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

(5) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 

(6) 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

  β. 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 εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου αφορά: 

ΑΔΑ: ΩΖΠΙ6-5ΓΒ





 

  Σελίδα 21 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(1) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές. 

(2) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

(3) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου. 

(4) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, στους 
νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Σηµείωση 1: Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (6) της παρ. 1 α του παρόντος άρθρου, 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. 

 γ. Όταν ο προσφέρων 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/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 
αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

(1) Αν ο προσφέρων 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. 

(2) ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων 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.  

(3) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο 
αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο (1 γ), 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 της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

  δ. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα 
µέσα ότι στον προσφέρων οικονοµικό φορέα του έχουν επιβληθεί, µέσα σε χρονικό διάστηµα 
δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: 

   (1) Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από αρµόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή  

   (2) ∆ύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από 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. 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σηµείωση 2: Οι ως άνω κυρώσεις (1) και (2) της παρ. 1 δ του παρόντος άρθρου, πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 

ε. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

  (1) Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

  (2) Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές 
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 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 λειτουργίας. 

   (3) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

    (4) 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.  

   (5) Εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την 
πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε 
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα.  

   (6) 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. 

   (7) Εαν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή 
δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 29 της παρούσας.  

   (8) 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 εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.  

   (9) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο 
θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το 
δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη 
συγκεκριµένη διαδικασία.  
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Σηµείωση 3: Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (9) της παρ. 1 ε του παρόντος άρθρου η 
περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) 
έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.   

  στ. Εάν  ο προσφέρων οικονοµικός φορέας: 

   (1) Έχει κηρυχθεί έκπτωτος κατ` εφαρµογή της παραγράφου 7 του 
άρθρου 68 του Ν.3863/2010 όπως ισχύει, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς ή 

   (2) 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 προσφοράς. 

 2. Ο προσφέρων 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. 

3. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παρ. 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 µπορεί να προσκοµίζει 
στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του 
παραπτώµατος. 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 
απόφαση. 

4. 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.4412/2016. 

5. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια 
και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 
Άρθρο 23ο 

Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας 

1. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των 
προς παροχή υπηρεσιών (παροχή υπηρεσιών µυοκτονίας και απεντόµωσης). 

2. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 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.  
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3. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, 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 ή εµπορικά 
µητρώα.  

4. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Στην περίπτωση 
ένωσης οικονοµικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
µέλη της ένωσης. 

 5. Επιπλέον, οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι 
κάτοχοι της ειδικής άδειας καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους 
που θεσπίστηκε µε την Υ.Α. 152347/3807/11-5-81 (ΦΕΚ Β΄ 309).  
 
 
 
 

Άρθρο 24ο 

Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια 

1. Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν µέσο γενικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις πριν το έτος διενέργειας 
της διαδικασίας (2015, 2016, 2017) τουλάχιστον ίσο µε το 25% του ύψους της εκτιµώµενης 
αξίας του Τµήµατος της παρούσας που επιθυµούν να υποβάλλουν προσφορά, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 2. Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας δραστηριοποιείται για µικρότερο 
χρονικό διάστηµα, τότε ο µέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τις οικονοµικές χρήσεις 
που δραστηριοποιείται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε το 25% του ύψους της εκτιµώµενης 
αξίας του Τµήµατος της παρούσας που επιθυµεί να υποβάλει προσφορά, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

3. Ο ελάχιστος απαιτούµενος µέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών ανά Τµήµα 
ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Τµήµα ΚΥΤ 
Μέσος γενικός 
ετήσιος κύκλος 

εργασιών 

Μέσος γενικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών ολογράφως 

1 ΛΕΣΒΟΥ 15.794,53 €  
∆εκαπέντε χιλιάδες επτακόσια 
ενενήντα τέσσερα ευρώ και 

πενήντα τρία λεπτά   

2 ΧΙΟΥ 11.476,40 € 
Έντεκα χιλιάδες τετρακόσια 

εβδοµήντα έξι ευρώ και σαράντα 
λεπτά   

3 ΣΑΜΟΥ 6.779,80 € Έξι χιλιάδες επτακόσια 
εβδοµήντα εννέα ευρώ και 
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ογδόντα λεπτά   

4 ΛΕΡΟΥ 3.729,27 € 
Τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι  
εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά   

5 ΚΩ 6.687,25 € 
Έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα 

επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά   

 
 

Άρθρο 25ο 

Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα 

 Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται κατά την τελευταία τριετία (2015, 2016, 
2017) πριν την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις 
(3) συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µυοκτονίας - απεντόµωσης µε δηµόσιο ή ιδιωτικό 
παραλήπτη.  

  

 

 

Άρθρο 26ο 

Πρότυπα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται (διαθέτουν) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2008 ή 
ισοδύναµο, σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόµενων υπηρεσιών µυοκτονίας – 
απεντόµωσης. 

 
Άρθρο 27ο 

Στήριξη στις Ικανότητες Τρίτων 

1. Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
(άρθρα 24 και 25 της παρούσας), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. 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. 

2. 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. 

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

 
Άρθρο 28ο 

Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών 
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1. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δεν 
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 και πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 23 έως 27 της παρούσας διακήρυξης, προσκοµίζουν 
κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως ∆ικαιολογητικό Συµµετοχής, το προβλεπόµενο 
από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν.1599/1986 
(Α΄ 75). 

2. Οι οικονοµικοί φορείς συµπληρώνουν και υποβάλουν, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παρ. 3 β του άρθρου 30 της παρούσας, το σχετικό ΕΕΕΣ σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα «ΣΤ» της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης.     

3. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 (5ης Ιανουαρίου 2016) και συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος 1 αυτού. 

4. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι 
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ. 

5. Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισµού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 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 αυτό. 

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

  7. Οι οικονοµικοί φορείς που στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 
(στήριξη στις ικανότητες τρίτων), υποβάλουν και χωριστό ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τους 
φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται, δεόντως συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο από τους σχετικούς φορείς. 

8. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, 
το ΕΕΕΣ, υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

9. Εφόσον ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του 
ότι προτίθεται να αναθέσει µέρος της σύµβασης υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτο, ο 
οικονοµικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά και σχετικό ΕΕΕΣ των υπεργολάβων 
δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από αυτούς, προκειµένου η Αναθέτουσα 
Αρχή να επαληθεύσει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 22 της παρούσας.  

  
Άρθρο 29ο 

Αποδεικτικά Μέσα 

 1. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις σχετικές παραγράφους της παρούσας, κρίνονται κατά 
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρόντος άρθρου 
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και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του 
Ν.4412/2016. 

2. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 27 της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 22 της παρούσας και ότι 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρα 23-27). 

3. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής 
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 22. 

4. 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 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 
79 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

5. 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 ισχύουν. 

6. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 α. Για τις υποπαραγράφους 1α και 1β, 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. 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 στις ως άνω υποπαραγράφους 1 α και 1 β. 

 β. Για την υποπαράγραφο 1γ, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια 
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας καθώς και Υπεύθυνη ∆ήλωση, του Ν.1599/1986, 
του οικονοµικού φορέα αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

 γ. Για την υποπαράγραφο 1δ, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού 
φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής της προσφοράς. 

  δ. Για την υποπαράγραφο 1ε, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους – µέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς 
που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
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εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) 
δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. Η µη αναστολή των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην 
Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 

7. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 1 α, 1β, 1γ, 1δ, και 1ε του άρθρου 22 της παρούσας, 
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 ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

 8. 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 υποπαραγράφους 1α, 1β, 1γ, 1δ και 1ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 9. Για την επιβεβαίωση της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού που 
αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1δ, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της 
προσφοράς. 

10. Για την παράγραφο 5 του άρθρου 22 της παρούσας οι προσφέροντες οικονοµικοί 
φορείς προσκοµίζουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 11. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 23 της παρούσας «Καταλληλόλητα 
Άσκησης Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας» οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν: 

  α. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού 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 ή εµπορικού 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. 
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β. Επιπλέον, οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν την ειδική άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους 
χώρους όπως αυτή θεσπίστηκε µε την Υ.Α. 183897/01 Οκτ 1985 (ΦΕΚ Β΄ 655/31 Οκτ 1985) 
και επιβεβαιώνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α 323/4883/16 Ιαν 2015 (ΦΕΚ Β΄ 
163/22 Ιαν 2015).    

 12. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 24 της παρούσας «Οικονοµική και 
Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια», οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα κάτωθι απαιτούµενα 
δικαιολογητικά: 

α. Οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα οικονοµικών καταστάσεων των 
τριών τελευταίων (3) οικονοµικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας της διαδικασίας (2015, 
2016, 2017), στην περίπτωση που η δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων απαιτείται 
από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ή σε 
περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση των ανωτέρω, δήλωση του συνολικού ύψους 
του ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών, συνυποβάλλοντας νόµιµα αντίγραφα φορολογικών 
δηλώσεων (φορολογίας εισοδήµατος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ). 

β. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να 
προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

13. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 25 της παρούσας «Τεχνική και 
Επαγγελµατική Ικανότητα» οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν κατάλογο τριών (3) 
τουλάχιστον έργων που έχουν εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία (3) πριν την ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών µυοκτονίας - απεντόµωσης. 
Στον εν λόγο κατάλογο υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιωτικού ή 
δηµοσίου παραλήπτη των εν λόγω υπηρεσιών (επωνυµία και τηλέφωνα επικοινωνίας), τα 
αντίστοιχα  ποσά και οι ηµεροµηνίες ολοκλήρωσής τους.   

14. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 26 της παρούσας «Πρότυπα 
∆ιασφάλισης Ποιότητας» οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν πιστοποιητικό ISO 9001/2008 ή 
ισοδύναµο.  

15. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 
που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρεία 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. 

16.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 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 N.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.  

ΑΔΑ: ΩΖΠΙ6-5ΓΒ





 

  Σελίδα 30 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

17. Στα ανωτέρω (παρ. 15) πιστοποιητικά 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.  

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

19. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο 
πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

20. 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. 

21. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 27 της παρούσας για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η εν λόγω δέσµευση µπορεί να προκύπτει από ιδιωτικό 
συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο µέσο. 

 

Άρθρο 30ο 

Κατάρτιση και Περιεχόµενο Προσφορών 

 1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών: 

 α. Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις – τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στα Παραρτήµατα «Α», «Β», «Γ», «∆» και «Ε» της παρούσας 
διακήρυξης.  

 β. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 γ. 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 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. 

 2. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών: 

 α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την ΥΑ 
56902/215/02 Ιουν 2017 (Β΄ 1924). 

 β. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017). 
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  γ. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο 
χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο 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 τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

 δ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής 
αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισµού µε αιτιολογηµένη απόφασή της. 

 ε. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(1) Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και 
την παρούσα. 

(2) Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον 
οποίο  περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση 
απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

 στ. Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήµατος 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. 

 ζ. ∆εν 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. 

 η. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους 
προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. 
Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το 
οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf.  

 θ. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 
µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

   (1) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού 
φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
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υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, 
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

   (2) Από το σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής 
προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου.  

   (3) Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό 
φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή 
σύµφωνα µε το Ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 
και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το 
Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

   (4) Ο σφραγισµένος φάκελος της προηγούµενης υποπαραγράφου, ο 
οποίος φέρει την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ», 
υποβάλλεται στην Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣ∆ΥΣ)/ ∆ιέυθυνση 
Προµηθειών (∆ΠΜ) (Οδός: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ Αττικής, τ.κ.: 15778, Τηλ. 210-3483135, 
Fax: 210-3454603).  Εξωτερικά του φακέλου αναγράφεται: 

    (α) Η επωνυµία του οικονοµικού φορέα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας (π.χ. τηλ., fax, Email). 

     (β) Αριθµός συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) του διαγωνισµού, για τον 
οποίο αφορούν τα περιλαµβανόµενα στον φάκελο δικαιολογητικά. 

   (5) Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε 
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη 
µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν 
υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 3. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»: 

α. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν:  

  (1) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.  

    (2) Την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και στα άρθρα 19 και 21 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

  β. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, όπως 
αναφέρεται στο Παράρτηµα «ΣΤ» της παρούσας. 

  γ. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται 
ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις 
του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 

  δ. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
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  ε. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα Παραρτήµατα «Α», «Β», «Γ», 
«∆» και «Ε» (Τεχνικές Προδιαγραφές), κατά περίπτωση, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων 
υπηρεσιών. 

στ. Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται 
να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 

 4. Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονοµικών προσφορών: 

α. Η Οικονοµική προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην 
παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι η πλέον  συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) ανά Τµήµα. 

β. Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα. 

γ. Ο προσφέρων υποχρεωτικά θα συµπληρώσει και εν συνεχεία επισυνάψει 
στον (υπό)φάκελο «οικονοµική προσφορά» το έντυπο του Παραρτήµατος «Ζ» ψηφιακά 
υπογεγραµµένο σε µορφή αρχείου pdf.  

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

ε. Για τον παρόντα διαγωνισµό οι κρατήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,06% 
Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 
Χαρτόσηµο 0,0036% 
ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήµου 

0,00072% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,12432% 

στ. Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω 
τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

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

η. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές τις οποίες:  

(1) ∆εν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόµισµα.  

(2) ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016.  

(3) Η προσφερόµενη τιµή υπερβαίνει την εκτιµώµενη αξία του 
Τµήµατος της σύµβασης για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 
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   (6) Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το 
αντικείµενο της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιµή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016. 

    

Άρθρο 31ο 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

1. Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς 
για διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους στην 
παρ. 6 του εντύπου οικονοµικής προσφοράς, που έχει τεθεί ως Παράρτηµα «Η» στην 
παρούσα διακήρυξη.  

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

3. 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 στο άρθρο 21 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε 
την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

4. 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 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. 

 
Άρθρο 32ο 

Λόγοι Απόρριψης Προσφορών 

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

α. Η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που 
ορίζεται στα άρθρα 30 (Κατάρτιση και Περιεχόµενο Προσφορών), 31 (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 33 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών), 34 (Πρόσκληση Υποβολής 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης – ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης) της παρούσας. 

β. Η οποία δε συντάχθηκε ή/και δεν υποβλήθηκε κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 
94 έως 96 του Ν.4412/2016. 

 γ. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 
102 του Ν.4412/2016.  
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 δ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

 ε. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 

 στ. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά 
µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν αυτοτελώς είτε ως 
µέλη ένωσης. 

 ζ. Η οποία είναι υπό αίρεση. 

 η. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής. 

 θ. Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.   

ΑΔΑ: ΩΖΠΙ6-5ΓΒ





 

  Σελίδα 36 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ:  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Άρθρο 33ο 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

1. Αποσφράγιση προσφορών: 

 α. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ) διαδικασία, από το αρµόδιο 
πιστοποιηµένο στο σύστηµα όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

 β. Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

 γ. Κατά την υπόψη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των 
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

δ. Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω του αρµοδίου πιστοποιηµένου στο σύστηµα οργάνου, ήτοι 
την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα καθοριστεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή και θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες µε ειδική πρόσκληση. 

ε. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, µε 
την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εµπιστευτικές. 

στ. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 
των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  

 2. Αξιολόγηση προσφορών: 

 α. Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων 
στο ΕΣΗ∆ΗΣ οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα: 

 (1) Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στον έλεγχο 
και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της 
παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί 
όσους υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, καθώς και τα αποτελέσµατα 
των ελέγχων αυτών. Το εν λόγω πρακτικό περιλαµβάνει τη σχετική αιτιολογηµένη εισήγηση 
της επιτροπής και υπογράφεται από τα µέλη αυτής. 

 (2) Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει 
στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους των 
εγγράφων της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
αποδοχή των τεχνικών προσφορών ή/και απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 
γίνονται αποδεκτές, κατά περίπτωση. Το εν λόγω πρακτικό περιλαµβάνει τη σχετική 
αιτιολογηµένη εισήγηση της επιτροπής,  κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της 
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λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή και υπογράφεται από τα µέλη 
της επιτροπής προς έγκριση.  

 (3) Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των 
τεχνικών προσφορών µπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό. 

   (4) Τα ανωτέρω πρακτικά (ή το ενιαίο πρακτικό) κοινοποιούνται από 
την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
µόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου η τελευταία να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών. 

      (5) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
αποσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  
φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 

   (6) Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 
προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού παρόχου υπηρεσιών. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

 (7) Τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών και οικονοµικών προσφορών) 
επικυρώνονται µε µία (1) απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 

   (8) Κατά της απόφασης της ανωτέρω υποπαραγράφου χωρεί 
προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 360 του Ν.4412/2016. 

  β. Σε περίπτωση που υποβληθούν ισότιµες προσφορές (προσφορές µε την 
ίδια ακριβώς τιµή) η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον πάροχο υπηρεσιών µε κλήρωση µεταξύ 
των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

  γ. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το 
αντικείµενο της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιµή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016. 

  δ. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να 
συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 
διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το 
άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 34ο 

Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης – ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, που πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση «προσωρινό πάροχο υπηρεσιών», να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
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άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 
29 (Αποδεικτικά Μέσα) της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 23 έως 27 αυτής. 

2. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσωρινό πάροχο 
υπηρεσιών, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf. Σε περίπτωση που τα 
υπόψη δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Με την 
παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

3. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον προσωρινό πάροχο υπηρεσιών, σε 
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 15 (υποπαράγραφοι 1.2.1.1 έως 1.2.1.3) της  Υ.Α. 56902/215/2 Ιουν 
2017 (Β΄ 1924). 

4. Ο σφραγισµένος φάκελος της προηγούµενης παραγράφου, ο οποίος φέρει την 
ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ», υποβάλλεται στην 
Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣ∆ΥΣ)/ ∆ιέυθυνση Προµηθειών (∆ΠΜ) 
(Οδός: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ Αττικής, τ.κ.: 15778, Τηλ. 210-3483135, Fax: 210-3454603). 
Εξωτερικά του φακέλου αναγράφεται: 

  α. Η επωνυµία του οικονοµικού φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. 
τηλ., fax, Email). 

  β. Αριθµός συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) του διαγωνισµού, για τον οποίο αφορούν 
τα περιλαµβανόµενα στον φάκελο δικαιολογητικά. 

5. Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό πάροχο υπηρεσιών να τα προσκοµίσει 
ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω 
του ΕΣΗ∆ΗΣ, ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 
επιπλέον ηµέρες.  

 6. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 7. Η προσφορά του προσωρινού παρόχου απορρίπτεται και, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε, για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α. Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΤΕΥ∆ είναι ψευδή ή ανακριβή.  

β. Ο προσωρινός πάροχος υπηρεσιών δεν υποβάλει στον προκαθορισµένο 
χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών. 

γ. Από τα παραπάνω δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 ή η 
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πλήρωση µίας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων επιλογής των άρθρων 23 
έως 27 της παρούσας διακήρυξης. 

δ. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή 
δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τα άρθρα 23 έως 27 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού, µε αιτιολογηµένη εισήγηση, από την Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 

 9. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν 
δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσφέρων µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν 
αµελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 29 (Αποδεικτικά Μέσα) της 
παρούσας διακήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του. 

 10. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού παρόχου υπηρεσιών ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του 
διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό 
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας. 

 11. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται 
µε την απόφαση κατακύρωσης. 

 
Άρθρο 35ο 

Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης 

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό πάροχο υπηρεσιών, ηλεκτρονικά µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 

2. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της 
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 36 της παρούσας διακήρυξης. 

  3. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα ακόλουθα: 

α. Άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στο 
άρθρο 36 της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών.  

β. Ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 35 του Ν.4129/2013, εφόσον απαιτείται.  
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γ. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό πάροχο 
υπηρεσιών, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 29 
(Αποδεικτικά Μέσα) και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον πάροχο υπηρεσιών να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό µόνο 
χαρακτήρα. 

 5. Το συµφωνητικό (σχέδιο σύµβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως 
Παράρτηµα «Θ». Η Αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο συµφωνητικό τα στοιχεία της 
προσφοράς του παρόχου υπηρεσιών, µε την οποία συµµετείχε στην παρούσα διαγωνιστική 
διαδικασία και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος σ' αυτόν. ∆εν 
χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο του συµφωνητικού που επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του 
παρόχου υπηρεσιών. Τυχόν υποβολή σχεδίων συµφωνητικού από τους προσφέροντες µαζί µε 
τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

 6. Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών δεν προσέλθει να υπογράψει το ως 
άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής.   

 7. Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και την υπογραφή της σύµβασης 
απαιτείται η διατύπωση θετικής γνώµης από την Υπεύθυνη Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 
ΥΑ 82350 (Β΄ 2451/9-8-16).  

 

Άρθρο 36ο 

Προδικαστικές Προσφυγές 

1. Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή 
πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής.  

2. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νοµικές και πραγµατικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της. 

3. Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση 
τυποποιηµένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτηµα I του Π∆ 39/2017 (Α΄ 64). 

4. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

α. ∆έκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή 
τηλεοµοιοτυπία ή 
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β. ∆εκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως 

γ. ∆έκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

δ. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση 
αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ». 

5. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόµενης παράλειψης. 

6. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2 
Ιουν 2017 (Β΄ 1924). 

7. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 
από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του 
Ν.4412/2016 και στο άρθρο 19 παρ.1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215 Υπουργικής 
Απόφασης, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής 
αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση 
που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη 
ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. 

  8. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η 
ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής e-παράβολου στη 
διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί 
έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του 
παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόµενο στην παράγραφο 
2 του άρθρου 8 του Π∆ 39/2017 (Α΄ 64) έντυπο προσφυγής του Παραρτήµατος Ι εκτυπωµένο 
αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωµής του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωµένη εκτύπωση από τη 
σελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών 
ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωµένο” καθώς 
και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσµευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία 
που το αποδέχεται. 

9. Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 
του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά 
το άρθρο 366 του Ν.4412/2016. 

10. Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

α. Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016. 
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β. ∆ιαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016. 

11. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της Αναθέτουσας 
Αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν 
όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι 
χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ . 

 12. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο 
αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί 
της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.4412/2016. Η άσκηση 
αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο 
αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

13. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά: 

 α. Στις προδικαστικές προσφυγές, ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 360 έως 
367 (Προδικαστική Προσφυγή κατά Πράξεων που Εκδίδονται πριν από την Σύναψη της 
Σύµβασης), 368 έως 371 (Προδικαστική Προσφυγή για την Κήρυξη Ακυρότητας της Σύµβασης) 
του Ν.4412/2016, καθώς και στο Π.∆. 39/2017. 

 β. Στη δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης 
σύµβασης, ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 372 και 373 του Ν.4412/2016.  

Άρθρο 37ο 

Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µαταιώνει  εν όλω ή 
εν µέρει, τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

2. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µπορεί να 
µαταιώσει, εν όλω ή εν µέρει, τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, για τους λόγους που 
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλήψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, 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. Σε περίπτωση επαναπροκύρηξης της 
διαδικασίας απαιτείται σύµφωνη γνώµη της ΕΥΣΥ∆ΤΑΜΕΤΑΑΠ. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, να αποφασίσει, παράλληλα 
µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 
διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 
των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

5. Οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, λαµβάνονται 
µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του διαγωνισµού.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Άρθρο 38ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

1. Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί το αντικειµένου του διαγωνισµού 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός 
ΦΠΑ. 

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

3. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 
και το άρθρο 42 της παρούσας διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής 
αξίας, ο πάροχος υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί του ποσού της 
αύξησης εκτός ΦΠΑ.   

4. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
κατά τουλάχιστον τρείς (3) µήνες από την ολοκλήρωση των απαιτούµενων υπηρεσιών της 
σύµβασης.  

5. 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 οικονοµικού φορέα. 

6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

7. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, από την επιτροπή παραλαβής.  Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή 
αποδέσµευση απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου. Εάν 
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

9. Το περιεχόµενό της εγγυητικής επιστολής πρέπει είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα 
που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα «Ζ» της παρούσας διακήρυξης. 

 
 
 
 

Άρθρο 39ο 

Συµβατικό Πλαίσιο – Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 
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Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

 
Άρθρο 40ο 

Υποχρεώσεις Παρόχου Υπηρεσιών – Όροι Εκτέλεσης της Σύµβασης 

1. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο πάροχος υπηρεσιών τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016.  

2. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον πάροχο υπηρεσιών 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. 

 3. Ο εξοπλισµός και τα υλικά-προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται πρέπει να 
είναι κατάλληλα για την παροχή υπηρεσιών µυοκτονίας και απεντοµώσεων και να πληρούν 
τους προβλεπόµενους, από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, ειδικούς όρους και 
προδιαγραφές.  

 4. Τα σκευάσµατα/φάρµακα που θα χρησιµοποιηθούν επιβάλλεται να έχουν 
έγκριση κυκλοφοράς από αρµόδιο φορέα και να είναι απολύτως ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Ο 
πάροχος υπηρεσιών οφείλει να συµµορφώνεται µε τα ανωτέρω και να λαµβάνει όλα τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή των κινδύνων για τη δηµόσια υγεία. 

 5. Όλες οι εφαρµογές θα γίνονται µε ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών, όπου θα 
λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής, καθώς και 
µέτρα προστασίας του προσωπικού και των φιλοξενούµενων του ΚΥΤ. Ουδεµία ευθύνη φέρει 
το ΚΥΤ εξαιτίας πράξης ή παράλειψης του συµβαλλόµενου. 

 6. Κατά την διάρκεια του ψεκασµού δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται η εργασία 
του προσωπικού του ΚΥΤ από τα συνεργεία του παρόχου υπηρεσιών. Ο ψεκασµός δεν 
πρέπει να προκαλεί δυσοσµία στους χώρους του ΚΥΤ, να µην εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία του 
προσωπικού και των φιλοξενούµενων  και να µην προκαλείται χηµική µόλυνση στα τρόφιµα.   

 7. Όλες οι εφαρµογές θα πρέπει να γίνονται µε την αποτελεσµατικότητα, ασφάλεια 
και διακριτικότητα που απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές και η κείµενη 
νοµοθεσία. 

8. Το προσωπικό του παρόχου υπηρεσιών: 

  α. Θα φέρει διακριτική αµφίεση ή χαρακτηριστικό. 

 β. Θα είναι ευγενικό και θα δέχεται κάθε έλεγχο από τα αρµόδια όργανα της 
Υπηρεσίας. 

γ. Θα τελεί υπό τον έλεγχο και την αποκλειστική ευθύνη του παρόχου 
υπηρεσιών. 

δ. Υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και 
ασφάλειά του και ο πάροχος υπηρεσιών είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν προκύψει. 
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ε. Σε περίπτωση που το απασχολούµενο προσωπικό δεν προέρχεται από 
χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε άδεια διαµονής και 
εργασίας στη χώρα. 

9. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τις υποδείξεις του 
αρµοδίου οργάνου της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και διοίκησης της 
σύµβασης σε όλες τις φάσεις της παροχής υπηρεσιών. 

10. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθεί σε οποιεσδήποτε 
υπηρεσία σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης 
ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

11. Ο πάροχος υπηρεσιών εγγυάται ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην 
εκτέλεση της σύµβασης θα διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, 
ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 
θα επιδεικνύει πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές του µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα 
στελέχη του ΚΥΤ. 

12. Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το 
συµφέρον της Υπηρεσίας. 

13. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο 
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε 
ζηµιά ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών που θα παράσχει της 
υπηρεσίες του, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε 
τέτοιας βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης 
της σύµβασης από τον πάροχο υπηρεσιών ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού του. 

14. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 
αµοιβή στο προσωπικό του παρόχου υπηρεσιών ή τρίτων. Από την εκτέλεση των υπηρεσιών 
της σύµβασης καµία έννοµη σχέση δεν δηµιουργείται µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
προσωπικού του παρόχου υπηρεσιών που ασχολείται για την εκτέλεση της σύµβασης.  

15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών 
τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να 
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις 
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών για την εκτέλεση της σύµβασης. 

16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που 
προβλέπονται από τον Καν. 1048/2014 και 1049/2014, καθώς και του Οδηγού Εφαρµογής 
Μέτρων Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας Εθνικών Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική ∆ηµοκρατία / 
Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 2017. Το παρόν έργο χρηµατοδοτείται στο 
πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.    
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Άρθρο 41ο 

Υπεργολαβία 

1. Ο πάροχος υπηρεσιών 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 παρόχου υπηρεσιών.  

2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται 
να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως 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 πάροχος υπηρεσιών χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, 
προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών 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. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 22 και µε τα αποδεικτικά µέσα του 
άρθρου 29 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο πάροχος 
υπηρεσιών 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.  

4. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016.  

 
 
 

Άρθρο 42ο 

Τροποποίηση Σύµβασης κατά τη ∆ιάρκειά της 
 

1. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου, καθώς και 
σχετικής προέγκρισης από την Υπεύθυνη Αρχή της αιτιολόγησης της αναγκαιότητας 
τροποποίησης και η επάρκειά της, σύµφωνα µε το άρθρο 8 και την παρ. 3 του άρθρου 46 της 
ΥΑ 82350 (Β΄ 2451/9-8-16). 

2. ∆εν απαιτείται τροποποίηση της σύµβασης σε περίπτωση µεταβολής του 
συντελεστή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ).  

 
Άρθρο 43ο 
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∆ικαίωµα Μονοµερούς Λύσης της Σύµβασης 

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 πάροχος υπηρεσιών, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε 
µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 α και β του άρθρου 22 της παρούσας 
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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 44ο 

Τρόπος Πληρωµής 
 

1. Η πληρωµή του παρόχου υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα από την 
αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ στον αριθµό λογαριασµού (ΙΒΑΝ) του παρόχου υπηρεσιών, 
στο 100 % της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που προσέφερε και το αργότερο σε τριάντα 
(30) ηµέρες µετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών, αφού 
προσκοµισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

  α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή 
από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, εγκεκριµένο σύµφωνα µε το άρθρο 219 του 
Ν.4412/2016. 

  β. Τιµολόγιο του παρόχου υπηρεσιών. 

  γ. Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 2. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

3. Η εξόφληση στο 100 % θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση 
παραλαβής των υπηρεσιών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών εις βάρος 
του παρόχου υπηρεσιών. 

4. Η πληρωµή των υπηρεσιών υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 
«Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές» και σε 
περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πέραν των τριάντα (30) ηµερών, η Υπηρεσία καθίσταται 
υπερήµερη. 

 5. ∆εν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών 
πληρωµής κ.λ.π.). 

6. Τον πάροχο υπηρεσιών βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις: 
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Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,06% 
Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 
Χαρτόσηµο 0,0036% 
ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήµου 0,00072% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,12432% 
 

 7. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος (Φ.Ε.) 
ποσοστού 8 %, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών, ήτοι στο 
ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Άρθρο 45ο 

Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο πάροχος υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 
από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις 
γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει 
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 
προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, 
κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο 
της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.  

3. Στον πάροχο υπηρεσιών που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, 
επιβάλλεται, µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

 4. Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του 
Ν.4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

 5. Ο πάροχος υπηρεσιών που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 
να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  

 6. Oι καταστάσεις (µη εξαιρουµένων λοιπών καταστάσεων σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύµβασης αποτελούν 
ενδεικτικά (µη αποκλειοµένων καταστάσεων που δεν αναφέρονται επ’ ακριβώς) οι κατωτέρω 
περιπτώσεις: 

  α. Επαναλαµβανόµενης µη παροχή των συµβατικών υπηρεσιών. 

  β. Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής για 
συµµόρφωση του παρόχου προς τις υφιστάµενες παρατηρήσεις της, η οποία καταδεικνύει 
τελικά µη συµµόρφωση του παρόχου υπηρεσιών. 
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γ. Μη συµµόρφωσης του πάροχου στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία 
καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του έργου. 

  δ. Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, που θέτουν 
όµως σε άµεσο κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και για τις οποίες έχει 
ενηµερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 

 7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, ο πάροχος 
υπηρεσιών ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας 
Αρχής από την µη ή την πληµµελή ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης και η Αναθέτουσα Αρχή 
επιφυλάσσεται των νόµιµων δικαιωµάτων της για µελλοντικές ενέργειες.  

 8. 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 
αρχής. 

 9. 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, όπως έχει καθορισθεί στα 
Παραρτήµατα «Α» έως και «Ε» της παρούσας, 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. 

  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. 

 10. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του 
αναδόχου. 

 11. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα 
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 
Άρθρο 46ο 

∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη ∆ιαδικασία Εκτέλεσης της Σύµβασης 

 

1. Ο πάροχος υπηρεσιών µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 
του κυρώσεις, δυνάµει των άρθρων 45 (Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου) και 50 
(Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση) της παρούσας, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη 
σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµοδίως 
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 οργάνου. 

ΑΔΑ: ΩΖΠΙ6-5ΓΒ





 

  Σελίδα 50 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

 

Άρθρο 47ο 

Παρακολούθηση της Σύµβασης 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα 
διενεργηθεί από αρµόδια Υπηρεσία που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή µε την 
Απόφαση Κατακύρωσης, η οποία και θα εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή για όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παρόχου υπηρεσιών, 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.  

2. Η αρµόδια υπηρεσία, µε απόφασή της ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 
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. 

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 
αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
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 πάροχο υπηρεσιών που 
αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 

4. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον 
πάροχο υπηρεσιών 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 
πάροχο υπηρεσιών στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή 
παραλαβής. 

 
Άρθρο 48ο 

∆ιάρκεια της Σύµβασης 
 

Η ισχύς της σύµβασης άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφή της και διαρκεί δώδεκα 
(12) µήνες. 

 
 
 

Άρθρο 49ο 

Παραλαβή Αντικειµένου της Σύµβασης 
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 1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, στην οποία µπορεί δε να καλείται και ο 
ανάδοχος, η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

α. Εξετάζει την πληρότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στο ΚΥΤ. 

β. Καταγράφει την ύπαρξη τυχόν παρεκκλίσεων των παρεχόµενων 
υπηρεσιών σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του παρόχου 
υπηρεσιών.  

δ. Παραλαµβάνει το αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, 
λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τυχόν καταγραφές στο προβλεπόµενο από την παρ. 4 
του άρθρου 46 της παρούσας, ηµερολόγιο, που τηρείται από τον πάροχο υπηρεσιών και 
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύµβασης, όπως αυτός θα οριστεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή µε την Απόφαση Κατακύρωσης και θα είναι κατάλληλο στέλεχος βάσει του Άρθρου 216 
του Ν.4412/16 (λχ κτηνίατρος, ιατρός, φαρµακοποιός ή άλλο στέλεχος υγειονοµικού).  Μετά 
την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων η επιτροπή παραλαβής προβαίνει στην έκδοση των 
προβλεπόµενων πρωτοκόλλων παραλαβής. Επισηµαίνεται ότι το πρωτόκολλο παραλαβής 
αποτελεί δικαιολογητικό πληρωµής των παρεχόµενων υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο άρθρο 44 της παρούσας.  

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες 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 καταλληλόλητα 
των παρεχόµενων υπηρεσιών και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 

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

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο 
όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον πάροχο υπηρεσιών. Αν 
παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και 
δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή 
του παρόχου υπηρεσιών, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι 
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

Άρθρο 50ο 

Απόρριψη Παραδοτέων - Αντικατάσταση 
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1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων 
υπηρεσιών µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών, που να είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

 2. 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 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ   
 

Τεχνικές Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόµωσης 
στο ΚΥΤ Λέσβου 

 

 1. Περιγραφή και ποσοτικοποίηση χώρων (ανά τοποθεσία και 
τετραγωνικά µέτρα): 

  α. ∆οµικές εγκαταστάσεις (35.600 τµ): Kουζίνα, χώροι σίτισης, 
κοινόχρηστοι χώροι, κτίρια και εγκαταστάσεις των διοικητικών υπηρεσιών, χώροι 
υγιεινής (WC, λουτρά κλπ), χώροι διαµονής (οικίσκοι), χώροι αναµονής, χώροι 
αποθήκευσης, χώροι εργασίας προσωπικού.  

  β. Υπαίθριοι Χώροι (10.988,25 τµ): Χώροι πέριξ των κτιρίων, χώροι 
και διάδροµοι πέριξ των οικίσκων. 

  γ. Συνολική έκταση ΚΥΤ: 46.588,25 τµ. 

 2. Περιγραφή εργασιών: 

  ∆ηµιουργία δικτύου δολωµατικών σταθµών για την καταπολέµηση 
ποντικών, τοποθέτηση παγίδων σύλληψης για έρποντα έντοµα, ψεκασµό για 
αντιµετώπιση ιπτάµενων εντόµων και τοποθέτηση οφιοαπωθητικών για 
καταπολέµηση όφεων. 

 3. Προγραµµατισµός-συχνότητα και τρόπος εργασιών: 

  α. Μυοκτονία: Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η 
αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
δύο (2) φορές το µήνα και να υποβάλλεται από τον πάροχο υπηρεσιών  σχετική 
αναφορά στο ΚΥΤ. Ο πάροχος υπηρεσιών  υποχρεούται επίσης να παρακολουθεί 
δύο (2) φορές το µήνα το σύνολο των φρεατίων του ΚΥΤ, για την αποµάκρυνση των 
νεκρών ποντικών. 

  β. Εντοµοκτονία: Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης των ερπόντων 
εντόµων και οι ενδεδειγµένες εφαρµογές καταστολής θα πραγµατοποιούνται δυο (2) 
φορές το µήνα. Κατά τους µήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, θα πρέπει να 
πραγµατοποιούνται ψεκαστικές εφαρµογές περιµετρικά των κτιρίων και σε κρίσιµα 
σηµεία του περιβάλλοντος χώρου, για την αντιµετώπιση ιπτάµενων εντόµων (µύγες, 
κουνούπια κ.α.) δύο (2) φορές το µήνα. 

  γ. Οφιοαπώθηση: Εφαρµογή ψεκασµού ή άλλων µεθόδων όπου 
απαιτείται, µε οφιοαπωθητικά φάρµακα, περιµετρικά των κτηρίων, για την 
αντιµετώπιση των ερπετών (φίδια), δύο (2) φορές ανά µήνα από Μάρτιο έως και 
Σεπτέµβριο.  

 4. Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών: 

  α. Μυοκτονία: 

   (1) Για την καταπολέµηση των τρωκτικών, ο πάροχος 
υπηρεσιών θα πρέπει να δηµιουργήσει δίκτυο 380 δολωµατικών σταθµών 
περιµετρικά των κτηρίων και του οικοπέδου. Οι εν λόγω σταθµοί θα πρέπει να 
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αριθµηθούν και να αποτυπωθούν σε κάτοψη για την ευχερέστερη παρακολούθηση 
τους. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να αντικαθιστά τυχόν φθαρµένους και 
ελαττωµατικούς δολωµατικούς σταθµούς µε νέους, στο υφιστάµενο δίκτυο. Επίσης, 
εάν χρειασθεί, θα εγκαθίστανται επιπλέον δολωµατικοί σταθµοί στο χώρο του ΚΥΤ. 
Οι δολωµατικοί σταθµοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης. Το είδος των 
δολωµατικών σταθµών θα πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του 
υποψηφίου. Το κόστος για την αντικατάσταση των φθαρµένων δολωµατικών 
σταθµών ή την εγκατάσταση νέων θα βαρύνει τον πάροχο υπηρεσιών. Ο αριθµός 
των νέων δολωµατικών σταθµών θα αποφασισθεί σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 
Υγειονοµικού Ελέγχου του ΚΥΤ.  

   (2) Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η 
αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
δύο (2) φορές το µήνα, και να υποβάλλεται από τον πάροχο υπηρεσιών σχετική 
αναφορά στο ΚΥΤ. 

   (3) Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εντός 24ώρου. 

   (4) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να στερεώσει 
ασφαλώς τους δολωµατικούς σταθµούς. 

   (5) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να σηµάνει 
κατάλληλα τους χώρους όπου υπάρχουν δολωµατικοί σταθµοί (ταµπελάκια µε 
αριθµό δολωµατικού σταθµού, επικινδυνότητα κ.α.). 

   (6) Απαγορεύεται η τοποθέτηση χύµα τρωκτικογόνων 
δολωµάτων. Η τοποθέτηση τοξικών δολωµάτων επιβάλλεται να γίνεται εντός 
κλειστών δολωµατικών σταθµών οι οποίοι να παρέχουν:  

(α) Προστασία του µυοκτόνου σκευάσµατος από 
πιθανή διασπορά του, 

     (β) Προστασία του σκευάσµατος από τις καιρικές 
συνθήκες (ήλιος, βροχή), 

     (γ) Προστασία ανθρώπων και οργανισµών µη στόχων 
από πιθανή κατανάλωση δολώµατος, 

     (δ) Προστατευόµενο και ασφαλή χώρο για τα τρωκτικά 
για τη  κατανάλωση του γεύµατός τους, 

     (ε) Εύκολη καταµέτρηση µυοκτόνου σκευάσµατος ανά 
θέση δόλωσης. 

  β. Εντοµοκτονία: 

   (1) Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να εγκαταστήσει δίκτυο 
320 παγίδων ερπόντων εντόµων, σε κρίσιµα σηµεία του ΚΥΤ. Το είδος των παγίδων 
σύλληψης θα πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου. 

   (2) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να αντιµετωπίσει τις 
όποιες άλλες προσβολές λοιπών παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί, µυρµήγκια, σφήκες, 
µέλισσες, ακάρεων ψώρας, κλπ) κατά την διάρκεια του συµφωνητικού και να 
ανταποκρίνεται άµεσα σε έκτακτες κλήσεις εντός 24ώρου. 
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   (3) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να ενηµερώνει 
εγγράφως για τις εφαρµογές που διενεργεί και να διατηρεί αρχείο των παγίδων 
σύλληψης ερπόντων εντόµων. 

  γ. Εφαρµογή ψεκασµού ή άλλων µεθόδων όπου απαιτείται µε 
οφιοαπωθητικά φάρµακα, περιµετρικά των κτιρίων, για την αντιµετώπιση των 
ερπετών (φίδια), δύο (2) φορές το µήνα (Μάρτιο έως και Σεπτέµβριο). 

 5. Λοιπές υποχρεώσεις: 

  α. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να χρησιµοποιεί 
αποκλειστικά εγκεκριµένα σκευάσµατα από αρµόδιο φορέα σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. Επίσης, υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του τα 
σκευάσµατα που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς  και οι 
σχετικές άδειες εγκρίσεως αυτών (σκευασµάτων) θα πρέπει να κατατεθούν µε την 
τεχνική προσφορά (εντός του υποφακέλου «τεχνική προσφορά»). 

  β. Όλες οι εφαρµογές θα γίνονται µε ευθύνη του παρόχου 
υπηρεσιών, όπου θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα αυτοπροστασίας, 
πρόληψης και υγιεινής, καθώς και µέτρα προστασίας του προσωπικού και των 
φιλοξενούµενων του ΚΥΤ. Ουδεµία ευθύνη φέρει το ΚΥΤ εξαιτίας πράξης ή 
παράλειψης του συµβαλλόµενου.  

  γ. Ο υποψήφιος απαιτείται να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά για 
την υποβολή προσφοράς: 

   (1) Άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε 
κατοικηµένους χώρους, (βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης η οποία επέχει θέση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την επιχείρηση επαγγελµατικής χρήσης βιοκτόνων 
σκευασµάτων µε σκοπό την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους 
χώρους (ΦΕΚ 163/Β/2015). 

   (2) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο. 

 6. Υλικά και µηχανήµατα εργασιών: 

  Τα προβλεπόµενα, µε µέριµνα του παρόχου υπηρεσιών. Η Υπηρεσία 
δεν υποχρεούται να παράσχει στον πάροχο υπηρεσιών, οιασδήποτε µορφής 
εξοπλισµό. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα 
µηχανήµατα και µέτρα ατοµικής προστασίας για την επαγγελµατική χρήση των 
βιοκτόνων σκευασµάτων. 

 7. Υποχρεώσεις ∆οµής: Η Στρατιωτική Υπηρεσία, δεν έχει καµία 
δέσµευση προς τον Πάροχο Υπηρεσιών για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και 
νερού. Σε περίπτωση που απαιτηθούν έργα υποδοµής που απορρέουν από θέµατα 
λειτουργίας και ασφαλείας, τότε το κόστος κατασκευής /εγκατάστασης επιβαρύνει τον 
Πάροχο Υπηρεσιών και η αποκατάσταση του χώρου (εντός τριµήνου από 
ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 
παρόχου υπηρεσιών. Το κόστος δε κατασκευής της οποιαδήποτε εγκατάστασης δεν 
καλύπτεται από την σύµβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤ ΧΙΟΥ   

 

Τεχνικές Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών Μυοκτονίας και 
Απεντόµωσης στο ΚΥΤ Χίου 

1. Περιγραφή και ποσοτικοποίηση χώρων (ανά τοποθεσία και 
τετραγωνικά µέτρα): 

α. ∆οµικές Εγκαταστάσεις (5.000 τµ): Χώροι σίτισης, κοινόχρηστοι 
χώροι, τα κτίρια και εγκαταστάσεις των διοικητικών υπηρεσιών, χώροι υγιεινής (WC, 
λουτρά κλπ), χώροι διαµονής (οικίσκοι), χώροι αναµονής, χώροι αποθήκευσης, 
χώροι εργασίας προσωπικού.  

β. Υπαίθριοι Χώροι: Χώροι πέριξ των κτιρίων, χώροι και διάδροµοι 
πέριξ των οικίσκων (28.606,30 τµ). 

γ. Λοιποί Χώροι (245 τµ): Υποσταθµοί Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (υδατοδεξαµενές, αγωγοί όµβριων υδάτων κλπ). 

δ. Συνολική έκταση ΚΥΤ: 33.851,30 τµ. 

 2. Προγραµµατισµός-συχνότητα και τρόπος εργασιών: 

  α. Μυοκτονία: Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η 
αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
δύο (2) φορές το µήνα και να υποβάλλεται από τον πάροχο υπηρεσιών  σχετική 
αναφορά στο ΚΥΤ. Ο πάροχος υπηρεσιών  υποχρεούται να παρακολουθεί δύο (2) 
φορές το µήνα το σύνολο των φρεατίων του ΚΥΤ. 

  β. Εντοµοκτονία: Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης των ερπόντων 
εντόµων και οι ενδεδειγµένες εφαρµογές καταστολής θα πραγµατοποιούνται δυο (2) 
φορές το µήνα. Κατά τους µήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο και µε συχνότητα δύο (2) 
φορές το µήνα, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται ψεκαστικές εφαρµογές περιµετρικά 
των κτιρίων-οικίσκων και σε κρίσιµα σηµεία του περιβάλλοντος χώρου, για την 
αντιµετώπιση ιπτάµενων εντόµων (µύγες, κουνούπια κ.α.). 

  γ. Οφιοαπώθηση: Εφαρµογή ψεκασµού ή άλλων µεθόδων όπου 
απαιτείται, µε οφιοαπωθητικά φάρµακα, περιµετρικά των κτηρίων-οικίσκων, για την 
αντιµετώπιση των ερπετών (φίδια), δύο (2) φορές ανά µήνα από Μάρτιο έως και 
Σεπτέµβριο.  

 3. Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών: 

  α. Μυοκτονία: 

   (1) Για την καταπολέµηση των τρωκτικών, ο πάροχος 
υπηρεσιών θα πρέπει να δηµιουργήσει δίκτυο 280 δολωµατικών σταθµών 
περιµετρικά των κτηρίων και του οικοπέδου. Οι εν λόγω σταθµοί θα πρέπει να 
αριθµηθούν και να αποτυπωθούν σε κάτοψη για την ευχερέστερη παρακολούθηση 
τους. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να αντικαθιστά τυχόν φθαρµένους και 
ελαττωµατικούς δολωµατικούς σταθµούς µε νέους, στο υφιστάµενο δίκτυο. Επίσης, 
εάν χρειασθεί, θα εγκαθίστανται επιπλέον δολωµατικοί σταθµοί στο χώρο του ΚΥΤ. 
Οι δολωµατικοί σταθµοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης. Το είδος των 
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δολωµατικών σταθµών θα πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του 
υποψηφίου. Το κόστος για την αντικατάσταση των φθαρµένων δολωµατικών 
σταθµών ή την εγκατάσταση νέων θα βαρύνει τον πάροχο υπηρεσιών. Ο αριθµός 
των νέων δολωµατικών σταθµών θα αποφασισθεί σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 
Υγειονοµικού Ελέγχου του ΚΥΤ. 

   (2) Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η 
αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
µία (1) φορά το µήνα. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να υποβάλει σχετική 
αναφορά στο ΚΥΤ και να συµπληρώνει τα φαγωµένα δολώµατα.  

   (3) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να παρακολουθεί 
δύο (2) φορές το µήνα το σύνολο των φρεατίων του ΚΥΤ. 

   (4) Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εντός 24ώρου. 

   (5) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να στερεώσει 
ασφαλώς τους δολωµατικούς σταθµούς. 

   (6) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να σηµάνει 
κατάλληλα τους χώρους όπου υπάρχουν δολωµατικοί σταθµοί (ταµπελάκια µε 
αριθµό δολωµατικού σταθµού, επικινδυνότητα κ.α.). 

   (7) Απαγορεύεται η τοποθέτηση χύµα τρωκτικογόνων 
δολωµάτων. Η τοποθέτηση τοξικών δολωµάτων επιβάλλεται να γίνεται εντός 
κλειστών δολωµατικών σταθµών οι οποίοι να παρέχουν:  

(α) Προστασία του µυοκτόνου σκευάσµατος από 
πιθανή διασπορά του, 

     (β) Προστασία του σκευάσµατος από τις καιρικές 
συνθήκες (ήλιος, βροχή), 

     (γ) Προστασία ανθρώπων και οργανισµών µη στόχων 
από πιθανή κατανάλωση δολώµατος, 

     (δ) Προστατευόµενο και ασφαλή χώρο για τα τρωκτικά 
για τη  κατανάλωση του γεύµατός τους, 

     (ε) Εύκολη καταµέτρηση µυοκτόνου σκευάσµατος ανά 
θέση δόλωσης. 

  β. Εντοµοκτονία: 

   (1) Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να εγκαταστήσει δίκτυο 
235 παγίδων ερπόντων εντόµων. Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης θα γίνεται δύο 
(2) φορές το µήνα. 

   (2) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να αντιµετωπίσει τις 
όποιες άλλες προσβολές λοιπών παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί, µυρµήγκια, σφήκες, 
µέλισσες, ακάρεων ψώρας, κλπ) κατά την διάρκεια του συµφωνητικού και να 
ανταποκρίνεται άµεσα σε έκτακτες κλήσεις εντός 24ώρου. 

   (3) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να ενηµερώνει 
εγγράφως για τις εφαρµογές που διενεργεί και να διατηρεί αρχείο των παγίδων 
σύλληψης ερπόντων εντόµων. 
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  γ. Εφαρµογή ψεκασµού ή άλλων µεθόδων όπου απαιτείται µε 
οφιοαπωθητικά φάρµακα, περιµετρικά των κτιρίων, για την αντιµετώπιση των 
ερπετών (φίδια), δύο (2) φορές το µήνα (Μάρτιο έως και Σεπτέµβριο). 

 4. Λοιπές υποχρεώσεις: 

  α. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να χρησιµοποιεί 
αποκλειστικά εγκεκριµένα σκευάσµατα από αρµόδιο φορέα σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. Επίσης, υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του τα 
σκευάσµατα που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς  και οι 
σχετικές άδειες εγκρίσεως αυτών (σκευασµάτων) θα πρέπει να κατατεθούν µε την 
τεχνική προσφορά (εντός του υποφακέλου «τεχνική προσφορά»). 

  β. Όλες οι εφαρµογές θα γίνονται µε ευθύνη του παρόχου 
υπηρεσιών, όπου θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα αυτοπροστασίας, 
πρόληψης και υγιεινής, καθώς και µέτρα προστασίας του προσωπικού και των 
φιλοξενούµενων του ΚΥΤ. Ουδεµία ευθύνη φέρει το ΚΥΤ εξαιτίας πράξης ή 
παράλειψης του συµβαλλόµενου.  

  γ. Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να είναι κάτοχος της 
προβλεπόµενης ειδικής άδειας για την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε 
κατοικηµένους χώρους και οφείλει να εκτελεί τις προβλεπόµενες από την σύµβαση 
υπηρεσίες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

  δ. Ο υποψήφιος απαιτείται να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά για 
την υποβολή προσφοράς: 

   (1) Άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε 
κατοικηµένους χώρους, (βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης η οποία επέχει θέση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την επιχείρηση επαγγελµατικής χρήσης βιοκτόνων 
σκευασµάτων µε σκοπό την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους 
χώρους (ΦΕΚ 163/Β/2015). 

   (2) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο. 

 5. Υλικά και µηχανήµατα εργασιών: 

  Υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση της σύµβασης µε µέριµνα του 
παρόχου υπηρεσιών. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να παράσχει στον πάροχο 
υπηρεσιών, οιασδήποτε µορφής εξοπλισµό. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τα 
κατά περίπτωση κατάλληλα µηχανήµατα και µέτρα ατοµικής προστασίας για την 
επαγγελµατική χρήση των βιοκτόνων σκευασµάτων. 

 6. Υποχρεώσεις ∆οµής: Η Στρατιωτική Υπηρεσία, δεν έχει καµία 
δέσµευση προς τον Πάροχο Υπηρεσιών για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και 
νερού. Σε περίπτωση που απαιτηθούν έργα υποδοµής που απορρέουν από θέµατα 
λειτουργίας και ασφαλείας, τότε το κόστος κατασκευής /εγκατάστασης επιβαρύνει τον 
Πάροχο Υπηρεσιών και η αποκατάσταση του χώρου (εντός τριµήνου από 
ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 
παρόχου υπηρεσιών. Το κόστος δε κατασκευής της οποιαδήποτε εγκατάστασης δεν 
καλύπτεται από την σύµβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ   
 

Τεχνικές Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών Μυοκτονίας και 
Απεντόµωσης στο ΚΥΤ Σάµου 

1. Περιγραφή και ποσοτικοποίηση χώρων (ανά τοποθεσία και 
τετραγωνικά µέτρα): 

α. ∆οµικές Εγκαταστάσεις: Χώρος παράθεσης συσσιτίου, το 
σύνολο των κτιρίων των διοικητικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως φορέα και χώρων 
οικίσκων διαµονής φιλοξενούµενων, χώροι υγιεινής (WC, λουτρά, κ.λ.π.), 
κοινόχρηστοι χώροι: ιατρείο, κυλικείο (κοντέινερ), χώρος αναµονής, χώρος 
καταγραφής – ταυτοποίησης (4.000 τ.µ). 

β. Υπαίθριοι Χώροι: Εσωτερικοί δρόµοι και διάδροµοι, εξωτερικά 
(σε ακτίνα 20 µέτρων) και εσωτερικά της περίφραξης (15.698 τµ).  

γ. Λοιποί Χώροι: Υποσταθµοί Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκαταστάσεις 
κοινής ωφέλειας (υδατοδεξαµενές, αγωγοί όµβριων υδάτων κ.α) (300 τµ). 

δ. Συνολική έκταση ΚΥΤ: 19.998,00 τµ. 

 2. Προγραµµατισµός-συχνότητα και τρόπος εργασιών: 

  α. Μυοκτονία: Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η 
αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
δύο (2) φορές το µήνα, και να υποβάλλεται από τον πάροχο υπηρεσιών  σχετική 
αναφορά στο ΚΥΤ. Ο πάροχος υπηρεσιών  υποχρεούται επίσης να παρακολουθεί 
δύο (2) φορές το µήνα το σύνολο των φρεατίων του ΚΥΤ. 

  β. Εντοµοκτονία: Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης των ερπόντων 
εντόµων και οι ενδεδειγµένες εφαρµογές καταστολής θα πραγµατοποιούνται δύο (2) 
φορές το µήνα. ∆ύο (2) φορές το µήνα κατά τους µήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, θα 
πρέπει να πραγµατοποιούνται ψεκαστικές εφαρµογές περιµετρικά των κτιρίων και σε 
κρίσιµα σηµεία του περιβάλλοντος χώρου, για την αντιµετώπιση ιπτάµενων εντόµων 
(µύγες, κουνούπια κ.α.). 

  γ. Οφιοαπώθηση: Εφαρµογή ψεκασµού ή άλλων µεθόδων όπου 
απαιτείται, µε οφιοαπωθητικά φάρµακα, περιµετρικά των κτηρίων, για την 
αντιµετώπιση των ερπετών (φίδια), δύο (2) φορές το µήνα από Μάρτιο έως και 
Σεπτέµβριο. 

 3. Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών: 

  α. Μυοκτονία: 

   (1) Για την καταπολέµηση των τρωκτικών, ο πάροχος 
υπηρεσιών θα πρέπει να δηµιουργήσει δίκτυο 165 δολωµατικών σταθµών 
περιµετρικά των κτηρίων και του οικοπέδου. 

   (2) Οι εν λόγω σταθµοί θα πρέπει να αριθµηθούν και να 
αποτυπωθούν σε κάτοψη για την ευχερέστερη παρακολούθηση τους. 

   (3) Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να αντικαθιστά τυχόν 
φθαρµένους και ελαττωµατικούς δολωµατικούς σταθµούς µε νέους, στο υφιστάµενο 
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δίκτυο (έως 15 % µηνιαίως αν απαιτηθεί). Επίσης, εάν χρειασθεί, θα εγκαθίστανται 
επιπλέον δολωµατικοί σταθµοί στο χώρο του ΚΥΤ. 

   (4) Οι δολωµατικοί σταθµοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια 
χρήσης. 

   (5) Το είδος των δολωµατικών σταθµών θα πρέπει να 
αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου. 

   (6) Το κόστος για την αντικατάσταση των φθαρµένων 
δολωµατικών σταθµών ή την εγκατάσταση νέων θα βαρύνει τον πάροχο υπηρεσιών. 

   (7) Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η 
αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
κατ’ ελάχιστον δύο (2) φορές το µήνα, και να υποβάλλεται από τον πάροχο 
υπηρεσιών σχετική αναφορά στο ΚΥΤ. 

   (8) Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εντός 24ώρου. 

   (9) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να στερεώσει 
ασφαλώς τους δολωµατικούς σταθµούς. 

   (10) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να σηµάνει 
κατάλληλα τους χώρους όπου υπάρχουν δολωµατικοί σταθµοί (ταµπελάκια µε 
αριθµό δολωµατικού σταθµού, επικινδυνότητα κ.α.). Απαγορεύεται η τοποθέτηση 
χύµα τρωκτικογόνων δολωµάτων. Η τοποθέτηση τοξικών δολωµάτων επιβάλλεται να 
γίνεται εντός κλειστών δολωµατικών σταθµών οι οποίοι να παρέχουν:  

    (α) Προστασία του µυοκτόνου σκευάσµατος από 
πιθανή διασπορά του 

     (β) Προστασία του σκευάσµατος από τις καιρικές 
συνθήκες (ήλιος, βροχή) 

     (γ) Προστασία ανθρώπων και οργανισµών µη στόχων 
από πιθανή κατανάλωση δολώµατος 

     (δ) Προστατευόµενο και ασφαλή χώρο για τα τρωκτικά 
για τη  κατανάλωση του γεύµατός τους 

     (ε) Εύκολη καταµέτρηση µυοκτόνου σκευάσµατος ανά 
θέση δόλωσης 

   (11) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται µετά την υπογραφή 
της σύµβασης, να αποστείλει στην Υπηρεσία συνηµµένη κάτοψη ανάλογα µε τη θέση 
κάθε δολώµατος. 

  β. Εντοµοκτονία: 

   (1) Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να εγκαταστήσει δίκτυο 
140 παγίδων ερπόντων εντόµων, σε κρίσιµα σηµεία του ΚΥΤ. Ο αριθµός και το είδος 
των παγίδων σύλληψης θα πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του 
υποψηφίου. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να αντιµετωπίσει τις όποιες άλλες 
προσβολές λοιπών παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί, µυρµήγκια, σφήκες, µέλισσες, 
ακάρεων ψώρας, κλπ) κατά την διάρκεια του συµφωνητικού και να ανταποκρίνεται 
άµεσα σε έκτακτες κλήσεις εντός 24ώρου. 
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   (2) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να ενηµερώνει 
εγγράφως για τις εφαρµογές που διενεργεί και να διατηρεί αρχείο των παγίδων 
σύλληψης ερπόντων εντόµων. 

  γ. Εφαρµογή ψεκασµού ή άλλων µεθόδων όπου απαιτείται µε 
οφιοαπωθητικά φάρµακα, περιµετρικά των κτιρίων, για την αντιµετώπιση των 
ερπετών (φίδια), δύο (2) φορές το µήνα (Μάρτιο έως και Σεπτέµβριο). 

 4. Λοιπές υποχρεώσεις: 

  α. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να χρησιµοποιεί 
αποκλειστικά εγκεκριµένα σκευάσµατα από αρµόδιο φορέα σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. Επίσης, υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του τα 
σκευάσµατα που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς  και οι 
σχετικές άδειες εγκρίσεως αυτών (σκευασµάτων) θα πρέπει να κατατεθούν µε την 
τεχνική προσφορά (εντός του υποφακέλου «τεχνική προσφορά»). 

  β. Όλες οι εφαρµογές θα γίνονται µε ευθύνη του παρόχου 
υπηρεσιών, όπου θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα αυτοπροστασίας, 
πρόληψης και υγιεινής, καθώς και µέτρα προστασίας του προσωπικού και των 
φιλοξενούµενων του ΚΥΤ. Ουδεµία ευθύνη φέρει το ΚΥΤ εξαιτίας πράξης ή 
παράλειψης του συµβαλλόµενου.  

  γ. Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να είναι κάτοχος της 
προβλεπόµενης ειδικής άδειας για την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε 
κατοικηµένους χώρους και οφείλει να εκτελεί τις προβλεπόµενες από την σύµβαση 
υπηρεσίες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

  δ. Ο υποψήφιος απαιτείται να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά για 
την υποβολή προσφοράς: 

   (1) Άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε 
κατοικηµένους χώρους, (βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης η οποία επέχει θέση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την επιχείρηση επαγγελµατικής χρήσης βιοκτόνων 
σκευασµάτων µε σκοπό την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους 
χώρους (ΦΕΚ 163/Β/2015). 

   (2) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο. 

  δ. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να παρακολουθεί δύο (2) 
φορές το µήνα το σύνολο των φρεατίων του ΚΥΤ, για την ύπαρξη τρωκτικών-
εντόµων και να µεριµνά για την αποµάκρυνσή τους. 

 5. Υλικά και µηχανήµατα εργασιών: 

  Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να παράσχει στον πάροχο υπηρεσιών, 
οιασδήποτε µορφής εξοπλισµό. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τα κατά 
περίπτωση κατάλληλα µηχανήµατα και µέτρα ατοµικής προστασίας για την 
επαγγελµατική χρήση των βιοκτόνων σκευασµάτων. 

 6. Υποχρεώσεις ∆οµής: Η Στρατιωτική Υπηρεσία, δεν έχει καµία 
δέσµευση προς τον Πάροχο Υπηρεσιών για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και 
νερού. Σε περίπτωση που απαιτηθούν έργα υποδοµής που απορρέουν από θέµατα 
λειτουργίας και ασφαλείας, τότε το κόστος κατασκευής /εγκατάστασης επιβαρύνει τον 

ΑΔΑ: ΩΖΠΙ6-5ΓΒ





 

  Σελίδα 62 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πάροχο Υπηρεσιών και η αποκατάσταση του χώρου (εντός τριµήνου από 
ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 
παρόχου υπηρεσιών. Το κόστος δε κατασκευής της οποιαδήποτε εγκατάστασης δεν 
καλύπτεται από την σύµβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ   
 

Τεχνικές Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόµωσης 
στο ΚΥΤ Λέρου 

 1. Περιγραφή και ποσοτικοποίηση χώρων (ανά τοποθεσία και 
τετραγωνικά µέτρα): Οι εργασίες απεντόµωσης - µυοκτονίας που θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν από τον πάροχο υπηρεσιών περιλαµβάνουν τους παρακάτω 
χώρους του ΚΥΤ Λέρου (Περιοχή Λεπίδα Ν. Λέρου) συνολικής έκτασης 11.000 τµ: 

  α. Τις ∆οµικές Εγκαταστάσεις ( 4.750 τµ): Κουζίνα, χώροι σίτισης, 
κοινόχρηστοι χώροι, τα κτίρια και εγκαταστάσεις των διοικητικών υπηρεσιών, χώροι 
υγιεινής (WC,λουτρά κλπ), χώροι διαµονής (οικίσκοι), χώροι αναµονής, χώροι 
αποθήκευσης, χώροι εργασίας προσωπικού. 

β. Τους Υπαίθριους Χώρους (6.250 τµ): Χώροι πέριξ των κτιρίων, 
χώροι και διαδρόµους πέριξ των οικίσκων. 

γ. Συνολική έκταση ΚΥΤ: 11.000,00 τµ. 

 2. Προγραµµατισµός-συχνότητα και τρόπος εργασιών: 

  α. Για τη µυοκτονία να πραγµατοποιείται έλεγχος των δολωµατικών 
σταθµών και αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων δυο (2) φορές το 
µήνα (ανά δεκαπενθήµερο), µε υποβολή από τον πάροχο υπηρεσιών σχετικής 
αναφοράς στο ΚΥΤ. 

  β. Για την απεντόµωση να πραγµατοποιείται έλεγχος των παγίδων 
σύλληψης των ερπόντων εντόµων και οι ενδεδειγµένες εφαρµογές καταστολής θα 
πραγµατοποιούνται, δυο (2) φορές το µήνα (ανά δεκαπενθήµερο). Επιπλέον θα 
πρέπει να πραγµατοποιούνται ψεκαστικές εφαρµογές περιµετρικά των κτηρίων και 
σε κρίσιµα σηµεία του περιβάλλοντος χώρου, για την αντιµετώπιση ιπτάµενων 
εντόµων (µύγες, κουνούπια κ.α.). 

  γ. Οφιοαπώθηση: Εφαρµογή ψεκασµού ή άλλων µεθόδων όπου 
απαιτείται, µε οφιοαπωθητικά φάρµακα, περιµετρικά των κτηρίων, για την 
αντιµετώπιση των ερπετών (φίδια), δύο (2) φορές το µήνα από Μάρτιο έως και 
Σεπτέµβριο. 

 3. Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών: Οι υποχρεώσεις του παρόχου 
υπηρεσιών που θα απορρέουν από την υπογραφή της σύµβασης, ανά περίπτωση, 
καθορίζονται όπως παρακάτω: 

  α. Μυοκτονία: 

   (1) Για την καταπολέµηση των τρωκτικών, ο πάροχος 
υπηρεσιών θα πρέπει να δηµιουργήσει δίκτυο 90 δολωµατικών σταθµών περιµετρικά 
των κτηρίων και του οικοπέδου. Οι εν λόγω σταθµοί θα πρέπει να αριθµηθούν και να 
αποτυπωθούν σε κάτοψη για την ευχερέστερη παρακολούθηση τους. Ο πάροχος 
υπηρεσιών θα πρέπει να αντικαθιστά τυχόν φθαρµένους και ελαττωµατικούς 
δολωµατικούς σταθµούς µε νέους, στο υφιστάµενο δίκτυο. Επίσης, αν χρειασθεί, θα 
εγκαθίστανται επιπλέον δολωµατικοί σταθµοί στο χώρο του ΚΥΤ. Οι δολωµατικοί 
σταθµοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης. Το είδος των δολωµατικών 
σταθµών θα πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου. Το 

ΑΔΑ: ΩΖΠΙ6-5ΓΒ





 

  Σελίδα 64 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κόστος για την αντικατάσταση των φθαρµένων δολωµατικών σταθµών ή την 
εγκατάσταση νέων θα βαρύνει τον πάροχο υπηρεσιών. Ο αριθµός των νέων 
δολωµατικών σταθµών θα αποφασισθεί σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 
Υγειονοµικού Ελέγχου του ΚΥΤ. 

   (2) Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η 
αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
δύο (2) φορές το µήνα (ανά δεκαπενθήµερο) και να υποβάλλεται από τον πάροχο 
υπηρεσιών σχετική αναφορά στο ΚΥΤ. 

   (3) Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εντός 24ώρου. 

   (4) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να στερεώσει 
ασφαλώς τους δολωµατικούς σταθµούς. 

   (5) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να σηµάνει 
κατάλληλα τους χώρους όπου υπάρχουν δολωµατικοί σταθµοί (ταµπελάκια µε 
αριθµό δολωµατικού σταθµού, επικινδυνότητα κ.α.). Απαγορεύεται η τοποθέτηση 
χύµα τρωκτικογόνων δολωµάτων. Η τοποθέτηση τοξικών δολωµάτων επιβάλλεται να 
γίνεται εντός κλειστών δολωµατικών σταθµών οι οποίοι να παρέχουν:  

    (α) Προστασία του µυοκτόνου σκευάσµατος από 
πιθανή διασπορά του 

     (β) Προστασία του σκευάσµατος από τις καιρικές 
συνθήκες (ήλιος, βροχή) 

     (γ) Προστασία ανθρώπων και οργανισµών µη στόχων 
από πιθανή κατανάλωση δολώµατος 

     (δ) Προστατευόµενο και ασφαλή χώρο για τα τρωκτικά 
για τη  κατανάλωση του γεύµατός τους 

     (ε) Εύκολη καταµέτρηση µυοκτόνου σκευάσµατος ανά 
θέση δόλωσης. 

  β. Απεντόµωση: 

   (1) Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να εγκαταστήσει δίκτυο 
70 δολωµατικών σταθµών παγίδων ερπόντων εντόµων, περιµετρικά των κτηρίων και 
του οικοπέδου , οι οποίες να ελέγχονται από τον ίδιο δύο (2) φορές το µήνα. Το είδος 
των παγίδων σύλληψης θα πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του 
υποψηφίου. 

   (2) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να πραγµατοποιήσει 
ψεκαστικές, εφαρµογές για την αντιµετώπιση ιπτάµενων εντόµων δύο (2) φορές το 
µήνα, για τους µήνες από Μάιο έως και Σεπτέµβριο (σύνολο πέντε ψεκασµοί). 

   (3) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να αντιµετωπίσει τις 
όποιες άλλες προσβολές λοιπών παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί, µυρµήγκια, σφήκες, 
µέλισσες, ακάρεων ψώρας, κλπ) κατά την διάρκεια του συµφωνητικού και να 
ανταποκρίνεται άµεσα σε έκτατες κλήσεις εντός 24ώρου. 
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   (4) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να ενηµερώνει 
εγγράφως για τις εφαρµογές που διενεργεί και να διατηρεί αρχείο των παγίδων 
σύλληψης ερπόντων εντόµων. 

  γ. Εφαρµογή ψεκασµού ή άλλων µεθόδων όπου απαιτείται µε 
οφιοαπωθητικά φάρµακα, περιµετρικά των κτιρίων, για την αντιµετώπιση των 
ερπετών (φίδια), δύο (2) φορές το µήνα (Μάρτιο έως και Σεπτέµβριο). 

  δ. Λοιπά: 

   (1) Ο υποψήφιος απαιτείται να διαθέτει τα κάτωθι 
πιστοποιητικά για την υποβολή προσφοράς: 

    (α) Άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε 
κατοικηµένους χώρους, (βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης η οποία επέχει θέση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την επιχείρηση επαγγελµατικής χρήσης βιοκτόνων 
σκευασµάτων µε σκοπό την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους 
χώρους (ΦΕΚ 163/Β/2015). 

    (β) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο. 

   (2) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να χρησιµοποιεί 
αποκλειστικά εγκεκριµένα σκευάσµατα από αρµόδιο φορέα σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. Επίσης, υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του τα 
σκευάσµατα που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς  και οι 
σχετικές άδειες εγκρίσεως αυτών (σκευασµάτων) θα πρέπει να κατατεθούν µε την 
τεχνική προσφορά (εντός του υποφακέλου «τεχνική προσφορά»). 

   (3) Όλες οι εφαρµογές θα γίνονται µε ευθύνη του παρόχου 
υπηρεσιών, όπου θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα αυτοπροστασίας, 
πρόληψης και υγιεινής, καθώς και µέτρα προστασίας του προσωπικού και των 
φιλοξενούµενων του ΚΥΤ. Ουδεµία ευθύνη φέρει το ΚΥΤ εξαιτίας πράξης ή 
παράλειψης του συµβαλλόµενου.  

   (4) Στην τεχνική προσφορά του ο υποψήφιος οφείλει να 
περιγράψει ακριβώς τον εξοπλισµό και τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιήσει. 

   (5) Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να εκτελέσει και να 
παρακολουθεί το πρόγραµµα µυοκτονίας – εντοµοκτονίας και να παραδίδει µηνιαίες 
εκθέσεις πεπραγµένων, πρωτόκολλα παρακολούθησης δολωµατικών σταθµών και 
παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόµων, καθώς και κατόψεις των δικτύων 
παρακολούθησης µε επισήµανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο. 

   (6) Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού δεν επιτρέπεται να 
παρεµποδίζεται η εργασία του προσωπικού του ΚΥΤ από τα συνεργεία του παρόχου 
υπηρεσιών. 

   (7) Ο ψεκασµός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσµία στους 
χώρους, να µην εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία του προσωπικού και των 
φιλοξενούµενων του ΚΥΤ και να µην προκαλείται χηµική µόλυνση στα τρόφιµα. 

   (8) Εξοπλισµός και τυχόν υλικά που απαιτούνται στο πλαίσιο 
εκτέλεσης της σύµβασης δεν θα παρέχονται από την Υπηρεσία. Η επιχείρηση θα 
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πρέπει να διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα µηχανήµατα και µέτρα ατοµικής 
προστασίας για την επαγγελµατική χρήση των βιοκτόνων σκευασµάτων. 

   (9) Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να είναι κάτοχος της 
προβλεπόµενης ειδικής άδειας για την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε 
κατοικηµένους χώρους και οφείλει να εκτελεί τις προβλεπόµενες από την σύµβαση 
υπηρεσίες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 4. Υλικά και µηχανήµατα εργασιών: Τα προβλεπόµενα, µε µέριµνα του 
παρόχου υπηρεσιών. 

 5. Υποχρεώσεις ∆οµής: Η Στρατιωτική Υπηρεσία, δεν έχει καµία 
απολύτως δέσµευση προς τον πάροχο υπηρεσιών για την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος και νερού. Σε περίπτωση που απαιτηθούν έργα υποδοµής που απορρέουν 
από θέµατα λειτουργίας και ασφαλείας, τότε το κόστος κατασκευής / εγκατάστασης 
επιβαρύνει τον Πάροχο Υπηρεσιών και η αποκατάσταση του χώρου (εντός τριµήνου 
από ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
του παρόχου υπηρεσιών. Το κόστος δε κατασκευής της οποιαδήποτε εγκατάστασης 
δεν καλύπτεται από την σύµβαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤ ΚΩ   
 

Τεχνικές Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόµωσης 
στο ΚΥΤ Κω 

 1. Περιγραφή και ποσοτικοποίηση χώρων (ανά τοποθεσία και 
τετραγωνικά µέτρα): Οι εργασίες απεντόµωσης - µυοκτονίας που θα πρέπει να 
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πραγµατοποιηθούν από τον πάροχο υπηρεσιών περιλαµβάνουν τους παρακάτω 
χώρους του ΚΥΤ Κω (Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ», περιοχή χωρ.Πυλί, Ν.Κώ) 
συνολικής έκτασης 19.725 τµ: 

  α. Τις ∆οµικές Εγκαταστάσεις (3.212 τµ): κουζίνα, χώροι σίτισης, 
κοινόχρηστοι χώροι, τα κτίρια και εγκαταστάσεις των διοικητικών υπηρεσιών, χώροι 
υγιεινής (WC,λουτρά κλπ), χώροι διαµονής (οικίσκοι), χώροι αναµονής, χώροι 
αποθήκευσης, χώροι εργασίας προσωπικού. 

  β. Τους Υπαίθριους Χώρους (16.513 τµ): χώροι πέριξ των κτιρίων, 
χώροι και διαδρόµους πέριξ των οικίσκων. 

  γ. Συνολική έκταση ΚΥΤ: 19.725 τµ. 

 2. Προγραµµατισµός-συχνότητα και τρόπος εργασιών: 

  α. Για τη µυοκτονία να πραγµατοποιείται έλεγχος των δολωµατικών 
σταθµών και αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων δυο (2) φορές το 
µήνα (ανά δεκαπενθήµερο), µε υποβολή από τον πάροχο υπηρεσιών σχετικής 
αναφοράς στο ΚΥΤ. 

  β. Για την απεντόµωση να πραγµατοποιείται έλεγχος των παγίδων 
σύλληψης των ερπόντων εντόµων και οι ενδεδειγµένες εφαρµογές καταστολής θα 
πραγµατοποιούνται, δυο (2) φορές το µήνα (ανά δεκαπενθήµερο). Επιπλέον θα 
πρέπει να πραγµατοποιούνται ψεκαστικές εφαρµογές περιµετρικά των κτηρίων και 
σε κρίσιµα σηµεία του περιβάλλοντος χώρου, για την αντιµετώπιση ιπτάµενων 
εντόµων (µύγες, κουνούπια κ.α.). 

  γ. Οφιοαπώθηση: Εφαρµογή ψεκασµού ή άλλων µεθόδων όπου 
απαιτείται, µε οφιοαπωθητικά φάρµακα, περιµετρικά των κτηρίων, για την 
αντιµετώπιση των ερπετών (φίδια), δύο (2) φορές το µήνα από Μάρτιο έως και 
Σεπτέµβριο. 

 3. Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών: Οι υποχρεώσεις του παρόχου 
υπηρεσιών που θα απορρέουν από την υπογραφή της σύµβασης, ανά περίπτωση, 
καθορίζονται όπως παρακάτω: 

  α. Μυοκτονία: 

   (1) Για την καταπολέµηση των τρωκτικών, ο πάροχος 
υπηρεσιών θα πρέπει να δηµιουργήσει δίκτυο 160 δολωµατικών σταθµών 
περιµετρικά των κτηρίων και του οικοπέδου. Οι εν λόγω σταθµοί θα πρέπει να 
αριθµηθούν και να αποτυπωθούν σε κάτοψη για την ευχερέστερη παρακολούθηση 
τους. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να αντικαθιστά τυχόν φθαρµένους και 
ελαττωµατικούς δολωµατικούς σταθµούς µε νέους, στο υφιστάµενο δίκτυο. Επίσης, 
αν χρειασθεί, θα εγκαθίστανται επιπλέον δολωµατικοί σταθµοί στο χώρο του ΚΥΤ. Οι 
δολωµατικοί σταθµοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης. Το είδος των 
δολωµατικών σταθµών θα πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του 
υποψηφίου. Το κόστος για την αντικατάσταση των φθαρµένων δολωµατικών 
σταθµών ή την εγκατάσταση νέων θα βαρύνει τον πάροχο υπηρεσιών. Ο αριθµός 
των νέων δολωµατικών σταθµών θα αποφασισθεί σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 
Υγειονοµικού Ελέγχου του ΚΥΤ. 

ΑΔΑ: ΩΖΠΙ6-5ΓΒ





 

  Σελίδα 68 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   (2) Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η 
αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
δύο (2) φορές το µήνα (ανά δεκαπενθήµερο) και να υποβάλλεται από τον πάροχο 
υπηρεσιών σχετική αναφορά στο ΚΥΤ. 

   (3) Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εντός 24ώρου. 

   (4) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να στερεώσει 
ασφαλώς τους δολωµατικούς σταθµούς. 

   (5) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να σηµάνει 
κατάλληλα τους χώρους όπου υπάρχουν δολωµατικοί σταθµοί (ταµπελάκια µε 
αριθµό δολωµατικού σταθµού, επικινδυνότητα κ.α.). Απαγορεύεται η τοποθέτηση 
χύµα τρωκτικογόνων δολωµάτων. Η τοποθέτηση τοξικών δολωµάτων επιβάλλεται να 
γίνεται εντός κλειστών δολωµατικών σταθµών οι οποίοι να παρέχουν:  

    (α) Προστασία του µυοκτόνου σκευάσµατος από 
πιθανή διασπορά του 

     (β) Προστασία του σκευάσµατος από τις καιρικές 
συνθήκες (ήλιος, βροχή) 

     (γ) Προστασία ανθρώπων και οργανισµών µη στόχων 
από πιθανή κατανάλωση δολώµατος 

     (δ) Προστατευόµενο και ασφαλή χώρο για τα τρωκτικά 
για τη  κατανάλωση του γεύµατός τους 

     (ε) Εύκολη καταµέτρηση µυοκτόνου σκευάσµατος ανά 
θέση δόλωσης. 

  β. Απεντόµωση: 

   (1) Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να εγκαταστήσει δίκτυο 
135 δολωµατικών σταθµών παγίδων ερπόντων εντόµων, περιµετρικά των κτηρίων 
και του οικοπέδου , οι οποίες να ελέγχονται από τον ίδιο δύο (2) φορές το µήνα. Το 
είδος των παγίδων σύλληψης θα πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του 
υποψηφίου. 

   (2) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να πραγµατοποιήσει 
ψεκαστικές, εφαρµογές για την αντιµετώπιση ιπτάµενων εντόµων δύο (2) φορές το 
µήνα, για τους µήνες από Μάιο έως και Σεπτέµβριο (σύνολο πέντε ψεκασµοί). 

   (3) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να αντιµετωπίσει τις 
όποιες άλλες προσβολές λοιπών παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί, µυρµήγκια, σφήκες, 
µέλισσες, ακάρεων ψώρας, κλπ) κατά την διάρκεια του συµφωνητικού και να 
ανταποκρίνεται άµεσα σε έκτατες κλήσεις εντός 24ώρου. 

   (4) Ο πάροχος υπηρεσιών Υποχρεούται να ενηµερώνει 
εγγράφως για τις εφαρµογές που διενεργεί και να διατηρεί αρχείο των παγίδων 
σύλληψης ερπόντων εντόµων. 

  γ. Εφαρµογή ψεκασµού ή άλλων µεθόδων όπου απαιτείται µε 
οφιοαπωθητικά φάρµακα, περιµετρικά των κτιρίων, για την αντιµετώπιση των 
ερπετών (φίδια), δύο (2) φορές το µήνα (Μάρτιο έως και Σεπτέµβριο). 
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  δ. Λοιπά: 

   (1) Ο υποψήφιος απαιτείται να διαθέτει τα κάτωθι 
πιστοποιητικά για την υποβολή προσφοράς: 

    (α) Άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε 
κατοικηµένους χώρους, (βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης η οποία επέχει θέση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την επιχείρηση επαγγελµατικής χρήσης βιοκτόνων 
σκευασµάτων µε σκοπό την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους 
χώρους (ΦΕΚ 163/Β/2015). 

    (β) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο. 

   (2) Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να χρησιµοποιεί 
αποκλειστικά εγκεκριµένα σκευάσµατα από αρµόδιο φορέα σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. Επίσης, υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του τα 
σκευάσµατα που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς  και οι 
σχετικές άδειες εγκρίσεως αυτών (σκευασµάτων) θα πρέπει να κατατεθούν µε την 
τεχνική προσφορά (εντός του υποφακέλου «τεχνική προσφορά»). 

   (3) Όλες οι εφαρµογές θα γίνονται µε ευθύνη του παρόχου 
υπηρεσιών, όπου θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα αυτοπροστασίας, 
πρόληψης και υγιεινής, καθώς και µέτρα προστασίας του προσωπικού και των 
φιλοξενούµενων του ΚΥΤ. Ουδεµία ευθύνη φέρει το ΚΥΤ εξαιτίας πράξης ή 
παράλειψης του συµβαλλόµενου.  

   (4) Στην τεχνική προσφορά του ο υποψήφιος οφείλει να 
περιγράψει ακριβώς τον εξοπλισµό και τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιήσει. 

   (5) Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να εκτελέσει και να 
παρακολουθεί το πρόγραµµα µυοκτονίας – εντοµοκτονίας και να παραδίδει µηνιαίες 
εκθέσεις πεπραγµένων, πρωτόκολλα παρακολούθησης δολωµατικών σταθµών και 
παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόµων, καθώς και κατόψεις των δικτύων 
παρακολούθησης µε επισήµανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο. 

   (6) Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού δεν επιτρέπεται να 
παρεµποδίζεται η εργασία του προσωπικού του ΚΥΤ από τα συνεργεία του παρόχου 
υπηρεσιών. 

   (7) Ο ψεκασµός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσµία στους 
χώρους, να µην εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία του προσωπικού και των 
φιλοξενούµενων του ΚΥΤ και να µην προκαλείται χηµική µόλυνση στα τρόφιµα. 

   (8) Εξοπλισµός και τυχόν υλικά που απαιτούνται στο πλαίσιο 
εκτέλεσης της σύµβασης δεν θα παρέχονται από την Υπηρεσία. Η επιχείρηση θα 
πρέπει να διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα µηχανήµατα και µέτρα ατοµικής 
προστασίας για την επαγγελµατική χρήση των βιοκτόνων σκευασµάτων. 

   (9) Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να είναι κάτοχος της 
προβλεπόµενης ειδικής άδειας για την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε 
κατοικηµένους χώρους και οφείλει να εκτελεί τις προβλεπόµενες από την σύµβαση 
υπηρεσίες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
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 4. Υλικά και µηχανήµατα εργασιών: Τα προβλεπόµενα, µε µέριµνα του 
παρόχου υπηρεσιών. 

 5. Υποχρεώσεις ∆οµής: Η Στρατιωτική Υπηρεσία, δεν έχει καµία 
απολύτως δέσµευση προς τον πάροχο υπηρεσιών για την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος και νερού. Σε περίπτωση που απαιτηθούν έργα υποδοµής που απορρέουν 
από θέµατα λειτουργίας και ασφαλείας, τότε το κόστος κατασκευής / εγκατάστασης 
επιβαρύνει τον Πάροχο Υπηρεσιών και η αποκατάσταση του χώρου (εντός τριµήνου 
από ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
του παρόχου υπηρεσιών. Το κόστος δε κατασκευής της οποιαδήποτε εγκατάστασης 
δεν καλύπτεται από την σύµβαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  
 

 1. ∆εν απαιτείται η εκπόνηση από την αναθέτουσα αρχή προτύπου 
κειµένου ΕΕΕΣ καθόσον στο κείµενο της ∆ιακήρυξης περιλαµβάνονται το σύνολο 
των απαιτήσεων που αφορούν στις / στα:  
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    α. Καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς 
αποκλείονται ή, µε βάση τα έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να αποκλεισθούν, 
καθώς και  

    β. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί µε τα 
ως άνω έγγραφα. 

 

  2. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου 
xml στον χώρο του διαγωνισµού, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν 
απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δηµιουργούν το EΕΕΣ, να 
συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον εκάστοτε 
διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές 
απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν 
ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισµό. 
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  Σελίδα 72 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Εκδότης: (Πλήρης επωνυµία του φορέα έκδοσης της εγγύησης1) 
………………………………………………………………………………………………….. 

Ηµεροµηνία έκδοσης2: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής3) ...................................................... / 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής4) .............................................................................. 

Εγγύηση µας υπ’ αριθ.5: ………………….. ποσού ………………………….……. ευρώ6. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 
των ευρώ………………………………………….…………...7 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου] (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ................................., 
ΑΦΜ: ......................... και ∆ιεύθυνση: ...................………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου] (πλήρη επωνυµία) .……........................, ΑΦΜ: 
.......................... και ∆ιεύθυνση: ......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας] των φυσικών/νοµικών προσώπων: 

α) (πλήρη επωνυµία) ......................, ΑΦΜ: ...................... και ∆ιεύθυνση: ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ......................, ΑΦΜ: ...................... και ∆ιεύθυνση: ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ......................, ΑΦΜ: ........................ και ∆ιεύθυνση:.................. 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη/την συµµετοχή/καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ.8 ..... διακήρυξης/σύµβασης «(τίτλος 
διακήρυξης / σύµβασης9)……………………………………..», µε καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών………………......................... 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την10 ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα 
της σύµβασης) 

                                                           
1
 Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

2
 Αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

3
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

4
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

5
 Αναγράφεται ο αριθμός της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

6
 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

7
 Όπως ανωτέρω υποσημείωση. 

8
 Αναγράφεται ο αριθμός της πρόσκλησης ή σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

9
 Αναγράφεται ο τίτλος της πρόσκλησης ή σύμβασης. 

10
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 
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  Σελίδα 73 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε 
να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε11. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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  Σελίδα 74 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η»:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο υπογράφων ενεργούν ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας: 
……………………………. 

∆ΗΛΩΝΩ: 

 1. Ότι η εταιρεία µας, προκειµένου να διαµορφώσει την οικονοµική 
προσφορά της για την σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών …………………….. 
του ΚΥΤ ……….. µελέτησε µε προσοχή και έλαβαν υπόψη: 

α. Την υπ’ αριθ. ……/2018 διακήρυξη για τη σύναψη σύµβασης για 
το υποέργο µε αριθµό 7 «Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόµωσης στα 
ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου» της δράσης «Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης 
και Καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου και Κάλυψη των Λειτουργικών Εξόδων τους» µε κωδικό 
πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5011009 του Εθνικού Προγράµµατος του Ταµείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και όλα τα Παραρτήµατα αυτής, που 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 

β. Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό 
αυτό. 

2. Ότι η εταιρεία µας έλαβε γνώση των όρων των προς παροχή 
υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην 
διακήρυξη και τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. 

3. Ότι η εταιρεία µας, σύµφωνα µε το κριτήριο ανάθεσης της εν λόγω 
διαγωνιστικής διαδικασίας, προσφέρει το ακόλουθο µηνιαίο τίµηµα των υπηρεσιών 
……………………………….. του ΚΥΤ ……… για τη διάρκεια της σύµβασης σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 της διακήρυξης, που αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

Τιµή ανά Μήνα 
σε € άνευ ΦΠΑ 

Μήνες 
Υπηρεσιών 

Συνολική Τιµή 
σε € άνευ ΦΠΑ 

ΦΠΑ Συνολική Τιµή σε 
€ µε ΦΠΑ 

……..,… € 12 ……..,… € …….., …. € ……..,…. € 

4. Ότι, για τις ανάγκες εφαρµογής/εποβολής τυχόν ποινικών ρητρών του 
άρθρου 45 της διακήρυξης του διαγωνισµού, η οικονοµική προσφορά αναλύεται 
περαιτέρω ως ακολούθως:   

Κατηγορία 
Υπηρεσιών 

Συχνότητα ανά 
Μήνα 

Αξία µε ΦΠΑ ανά 
φορά (ανά µία φορά) 

Συνολική Μηνιαία Αξία 
µε ΦΠΑ 

Μυοκτονία 2 φορές …….,… € …….,… € 

Απεντόµωση 2 φορές …….,… € …….,… € 

Οφιοαπώθηση 2 φορές …….,… € …….,… € 
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  Σελίδα 75 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Συνολική Μηνιαία Τιµή µε ΦΠΑ …….,… € 

  
 5. Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνονται: 

α. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 0,12432 %. 

β. Κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για 
παράδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στη διακήρυξη.  

γ. Οι τιµές προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον υποψήφιο πάροχο 
υπηρεσιών και δεν αναπροσαρµόζονται µέχρι την ολοκλήρωση του αντικειµένου της 
σύµβασης. 

δ. Κάθε σχετικό κόστος παροχής των υπηρεσιών της σύµβασης 
στο ΚΥΤ ……. 

 6. Η προσφορά ισχύει για  ………………….. ( ……. ) ηµέρες από την 
επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

 
 

  
  Ο/ΟI  

∆ΗΛΩΝ/ΟΥΝΤΕΣ 
 
 
 

  Υπογραφή 
        και 
   Σφραγίδα 
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  Σελίδα 76 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ»: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο….…./…… 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ………………………………………… 
ΣΤΟ ΚΥΤ ….…… 

 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ………………………… 
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  Σελίδα 77 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ….. /…….. 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Άρθρο 1ο : Γενικοί Όροι 

 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ - ΟΡΟΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΗΘΗΣΗΣ 
 
Άρθρο 2ο : ∆ιάρκεια Σύµβασης 
Άρθρο 3ο : Παρακολούθηση Σύµβασης 

 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Άρθρο 4ο  : Περιγραφή -Τιµή Αντικειµένου - Κρατήσεις 
Άρθρο 5ο : Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 
Άρθρο 6ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
  
  
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Άρθρο 7ο : Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
Άρθρο 8ο : Παραλαβή Αντικειµένου Σύµβασης  
Άρθρο 9ο : Απόρριψη Παραδοτέου - Αντικατάσταση  
 
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Άρθρο 10ο : Κήρυξη Παρόχου Υπηρεσιών Εκπτώτου - 
Κυρώσεις 

Άρθρο 11ο : Υποχρεώσεις Παρόχου Υπηρεσιών – Όροι 
Εκτέλεσης της Σύµβασης 

Άρθρο 12ο : Υπεργολαβία 
Άρθρο 13ο : ∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη ∆ιαδικασία 

Εκτέλεσης της Σύµβασης 
Άρθρο 14ο : Τροποποίηση Σύµβασης κατά τη ∆ιάρκεια 
Άρθρο 15ο : Εχεµύθεια 
Άρθρο 16ο : ∆ικαίωµα Μονοµερούς Λύσης της 

Σύµβασης 
Άρθρο 17ο : Ολοκλήρωση Εκτέλεσης της Σύµβασης 
Άρθρο 18ο : Συναντήσεις-Αναφορές-Επικοινωνία 
Γενικά  
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  Σελίδα 78 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

…………………………………... 
ΤΗΛ. : …………………………. 
Fax: ……………………………. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./……. 

 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……………… € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

 

 

Παροχή Υπηρεσιών ………………………. στο  ΚΥΤ ……. 

 

 1. Στ… …………… σήµερα …………………… στα Γραφεία τ... 
……………. οι υπογεγραµµένοι: ……………………………………… …………….. της 
…………., ως εκπρόσωπος τ… ……….., σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
Φ.……/……./………../…………/……….. (Α∆Α…….……. και A∆ΑΜ: 
……….……………..) κατακυρωτική απόφαση της υπ’ αριθ. …./….. διακήρυξης µε 
αριθµό συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) ……..…….. και την υπ’ αριθ. ……………. σύµφωνη 
γνώµη της Υπεύθυνης Αρχής για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών 
……………………. στο ΚΥΤ ………. στο πλαίσιο του υποέργου µε αριθµό 2 «Παροχή 
Υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντοµώσεων στα ΚΥΤ των Νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου» της δράσης «Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης και Καθαριότητας στα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και 
Κάλυψη των Λειτουργικών Εξόδων τους» µε κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5011009 
του Εθνικού Προγράµµατος του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-
2020 και η εταιρεία «……………………………............» µε ΑΦΜ: …………, ∆ΟΥ: 
…………. που εκπροσωπείται από τ… ………………………………………… ……… 
µε Α.∆.Τ: ……………, Οδός: ………………, αριθ.: .., ………… Τηλ.: ……………… και 
FAX.: ……………, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των 
συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούµενο 
στο εξής «Πάροχο Υπηρεσιών» την παροχή υπηρεσιών όπως αναφέρονται 
λεπτοµερώς στο άρθρο 4 και στο Παράρτηµα «Α» της παρούσας σύµβασης.  

 2. Οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι συµφωνούν και κάνουν αµοιβαία αποδεκτά 
τα διαλαµβανόµενα στα επόµενα άρθρα.  
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Άρθρο 1ο 
Γενικοί Όροι 

 
 1. Ο πάροχος υπηρεσιών δε δύναται να µεταβιβάσει το σύνολο ή µέρος 
των δικαιωµάτων της παρούσας σύµβασης, ή το σύνολο ή µέρος των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς 
την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 2. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρµογή της παρούσας σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
πάροχος υπηρεσιών καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Ειδικότερα και όσον αφορά στην περίπτωση των παρασχεθέντων υπηρεσιών κατά 
την διαδικασία παραλαβής αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύµφωνα µε τα κατ’ 
αναλογία καθοριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία και τους όρους της παρούσας. 

 3. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 2 θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρµόδια ελληνικά 
δικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 4. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης εφαρµόζονται: 

α. Οι διατάξεις του Ν.4412/2016, 

β. Οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού και της παρούσας 
σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου και των παραρτηµάτων τους και 

γ.  Συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

 5. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και αυξήσεις 
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαµβάνονται από 
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της 
ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών.  

 6. Επί του σχεδίου της παρούσας σύµβασης ασκήθηκε έλεγχος 
νοµιµότητας αυτής από την Υπεύθυνη Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΥΑ 82350 
(Β΄ 2451/9-8-16), και διατυπώθηκε η υπ’ αριθµ. …………………... θετική γνώµη 
αυτής. 

 7. Η σύµβαση συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους 
µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) από το Εθνικό Πρόγραµµα 
Ταµείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 2020 µε Κωδικό Πράξης/MIS 
(ΟΠΣ): 5011009. 

  

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
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Άρθρο 2ο 

∆ιάρκεια Σύµβασης 
 

Η ισχύς της σύµβασης άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφή της και διαρκεί 
δώδεκα (12) µήνες. 

  
Άρθρο 3ο 

Παρακολούθηση Σύµβασης 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και η διοίκηση αυτής 
θα διενεργηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
µε την Απόφαση Κατακύρωσης. 

2. Η αρµόδια Υπηρεσία που θα οριστεί θα εισηγείται στο αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήµατα που αφορούν 
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του παρόχου υπηρεσιών, 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.  

3. Η αρµόδια Υπηρεσία που θα οριστεί µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει 
για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο 
της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 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. 

4. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της 
εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης 
του παρόχου υπηρεσιών 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 πάροχο υπηρεσιών που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 

5. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται 
από τον πάροχο υπηρεσιών 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 πάροχο υπηρεσιών 
στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν 
στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή 
παραλαβής. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 4ο 
Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου – Κρατήσεις 

 1. Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά στη παροχή 
υπηρεσιών …………………………..στο ΚΥΤ ………., σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας ως το Παράρτηµα «Α» το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης, µε το ακόλουθο τίµηµα: 

 
Περιγραφή Μήνες Τιµή ανά Μήνα σε € Συνολικό Κόστος κατά τη 

∆ιάρκεια του Έργου σε € 
Παροχή υπηρεσιών 
………………… στο 

ΚΥΤ …….. 

…. …….., …. € …….., …. € 

Τιµή σε € άνευ ΦΠΑ …….., …. € …….., …. € 
Αναλογούν ΦΠΑ (…%) …….., …. € …….., …. € 

Τιµή σε € µε ΦΠΑ …….., …. € …….., …. € 

2. Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται: 

α. Οι βαρύνουσες τον πάροχο υπηρεσιών κρατήσεις ποσοστού 
0,12432 %. 

β. Κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για 
παράδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στη σύµβαση.  

3. Οι παραπάνω τιµές είναι δεσµευτικές για τον πάροχο υπηρεσιών και 
δεν αναπροσαρµόζονται µέχρι την ολοκλήρωση του αντικειµένου της σύµβασης. 

4. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος 
(Φ.Ε.) ποσοστού 8 %, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
υπηρεσιών, ήτοι στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Άρθρο 5ο 
Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 

 
1. Η πληρωµή του παρόχου υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα 

από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ στον αριθµό λογαριασµού (ΙΒΑΝ) του 
παρόχου υπηρεσιών, στο 100 % της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που 
προσέφερε και το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες µετά τη σύνταξη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών, αφού προσκοµισθούν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  

  α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η 
πληρωµή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, εγκεκριµένο σύµφωνα µε το άρθρο 
219 του Ν.4412/2016. 
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  β. Τιµολόγιο του παρόχου υπηρεσιών. 

  γ. Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 2. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

3. Η εξόφληση στο 100 % θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει 
περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών 
ρητρών εις βάρος του παρόχου υπηρεσιών. 

4. Η πληρωµή των υπηρεσιών υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 
«Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 
2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµής στις εµπορικές 
συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πέραν των τριάντα (30) 
ηµερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη. 

 5. ∆εν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών (µη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωµής κ.λ.π.). 

6. Τον πάροχο υπηρεσιών βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις: 

 
Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,06% 
Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 
Χαρτόσηµο 0,0036% 
ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήµου 0,00072% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,12432% 
 

 7. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος 
(Φ.Ε.) ποσοστού 8 %, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
υπηρεσιών, ήτοι στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
Άρθρο 6ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο πάροχος 
υπηρεσιών κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………/…………….. εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης τ…. ……………………….. ποσού ……………………………………… 
(…………..,….€), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
συνολικής αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, χρονικής ισχύος έως ……………….. ήτοι 
χρονικής ισχύος τουλάχιστον τριών (3) επιπλέον µηνών από τη λήξη της σύµβασης.  

 

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

3. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016 και το άρθρο 14 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συµβατικής αξίας, ο πάροχος υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5 % επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.   

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της 
σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

5. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη 
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, από την επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 8 της σύµβασης.  
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 

6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.   

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσό 
που αναλογεί στην αξία του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για 
την σταδιακή αποδέσµευση απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά 
την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσµου. 

    

MΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 7ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες 
…………………. στο ΚΥΤ …….. σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που έχουν 
τεθεί ως το Παράρτηµα «Α» στην παρούσα σύµβαση.  
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ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 

Άρθρο 8ο 

Παραλαβή Αντικειµένου Σύµβασης   

1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 
221 του Ν.4412/2016. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, στην οποία µπορεί δε να καλείται και ο 
ανάδοχος,  η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

α. Εξετάζει την πληρότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στο ΚΥΤ. 

β. Καταγράφει την ύπαρξη τυχόν παρεκκλίσεων των παρεχόµενων 
υπηρεσιών σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του παρόχου 
υπηρεσιών.  

δ. Παραλαµβάνει το αντικείµενο της σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τυχόν καταγραφές στο 
προβλεπόµενο από την παρ. 5 του άρθρου 3 της παρούσας, ηµερολόγιο, που 
τηρείται από τον πάροχο υπηρεσιών και συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
σύµβασης. 

ε. Μετά την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων η επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει στην έκδοση των προβλεπόµενων πρωτοκόλλων παραλαβής. 
Επισηµαίνεται ότι το πρωτόκολλο παραλαβής αποτελεί δικαιολογητικό πληρωµής 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 5 της 
παρούσας.  

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες 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 καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και συνεπώς αν 
µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

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

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 
πάροχο υπηρεσιών. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από 
την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
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6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 
πληρωµή του παρόχου υπηρεσιών, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη 
σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

Άρθρο 9ο 
Απόρριψη Παραδοτέου – Αντικατάσταση 

 
  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων 
υπηρεσιών µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών, που να είναι σύµφωνες 
µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος 
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, 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. 

 

MΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 10ο 

Κήρυξη Παρόχου Υπηρεσιών Εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο πάροχος υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων 
ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, 
που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια 
τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 
παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία 
περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 
αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα 
σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας 
συµµόρφωσης.  

3. Στον πάροχο υπηρεσιών που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, 
επιβάλλεται, µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

ΑΔΑ: ΩΖΠΙ6-5ΓΒ





 

  Σελίδα 86 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 4. Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 
74 του Ν.4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες 
δηµοσίων συµβάσεων. 

 5. Ο πάροχος υπηρεσιών που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, 
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 6. Oι καταστάσεις (µη εξαιρουµένων λοιπών καταστάσεων σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της 
σύµβασης αποτελούν ενδεικτικά (µη αποκλειοµένων καταστάσεων που δεν 
αναφέρονται επ’ ακριβώς) οι κατωτέρω περιπτώσεις: 

  α. Επαναλαµβανόµενης µη παροχή των συµβατικών υπηρεσιών. 

  β. Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής για 
συµµόρφωση του παρόχου προς τις υφιστάµενες παρατηρήσεις της, η οποία 
καταδεικνύει τελικά µη συµµόρφωση του παρόχου υπηρεσιών. 

γ. Μη συµµόρφωσης του πάροχου στην έγγραφη υπόδειξη, η 
οποία καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του 
έργου. 

  δ. Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, που 
θέτουν όµως σε άµεσο κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και για 
τις οποίες έχει ενηµερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 

 7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, ο 
πάροχος υπηρεσιών ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος 
της Αναθέτουσας Αρχής από την µη ή την πληµµελή ή την κακή εκτέλεση της 
σύµβασης και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόµιµων δικαιωµάτων της για 
µελλοντικές ενέργειες.  

 8. 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 αρχής. 

 9. 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, όπως 
καθορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Α» της παρούσας, 
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. 

  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 
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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. 

 10. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την 
αµοιβή του αναδόχου. 

 11. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 
δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Άρθρο 11ο 

Υποχρεώσεις Παρόχου Υπηρεσιών – Όροι Εκτέλεσης της Σύµβασης 

1. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο πάροχος υπηρεσιών τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος 
Α του Ν.4412/2016.  

2. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον πάροχο υπηρεσιών 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. 

 3. Ο εξοπλισµός και τα υλικά-προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται 
πρέπει να είναι κατάλληλα για την παροχή υπηρεσιών µυοκτονίας και 
απεντοµώσεων και να πληρούν τους προβλεπόµενους, από την εκάστοτε 
ισχύουσα νοµοθεσία, ειδικούς όρους και προδιαγραφές.  

 4. Τα σκευάσµατα/φάρµακα που θα χρησιµοποιηθούν επιβάλλεται να 
έχουν έγκριση κυκλοφοράς από αρµόδιο φορέα και να είναι απολύτως ακίνδυνα για 
τον άνθρωπο. Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να συµµορφώνεται µε τα ανωτέρω και 
να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή των κινδύνων για 
τη δηµόσια υγεία. 

 5. Όλες οι εφαρµογές θα γίνονται µε ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών, 
όπου θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και 
υγιεινής, καθώς και µέτρα προστασίας του προσωπικού και των φιλοξενούµενων του 
ΚΥΤ. Ουδεµία ευθύνη φέρει το ΚΥΤ εξαιτίας πράξης ή παράλειψης του 
συµβαλλόµενου. 

 6. Κατά την διάρκεια του ψεκασµού δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται η 
εργασία του προσωπικού του ΚΥΤ από τα συνεργεία του παρόχου υπηρεσιών. Ο 
ψεκασµός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσµία στους χώρους του ΚΥΤ, να µην 
εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία του προσωπικού και των φιλοξενούµενων  και να µην 
προκαλείται χηµική µόλυνση στα τρόφιµα.   

 7. Όλες οι εφαρµογές θα πρέπει να γίνονται µε την αποτελεσµατικότητα, 
ασφάλεια και διακριτικότητα που απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές 
και η κείµενη νοµοθεσία. 
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8. Το προσωπικό του παρόχου υπηρεσιών: 

  α. Θα φέρει διακριτική αµφίεση ή χαρακτηριστικό. 

 β. Θα είναι ευγενικό και θα δέχεται κάθε έλεγχο από τα αρµόδια 
όργανα της Υπηρεσίας. 

γ. Θα τελεί υπό τον έλεγχο και την αποκλειστική ευθύνη του 
παρόχου υπηρεσιών. 

δ. Υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την 
υγιεινή και ασφάλειά του και ο πάροχος υπηρεσιών είναι αποκλειστικός και µόνος 
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν προκύψει. 

ε. Σε περίπτωση που το απασχολούµενο προσωπικό δεν 
προέρχεται από χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει 
οπωσδήποτε άδεια διαµονής και εργασίας στη χώρα. 

9. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τις 
υποδείξεις του αρµοδίου οργάνου της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης και διοίκησης της σύµβασης σε όλες τις φάσεις της παροχής υπηρεσιών. 

10. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα 
ασχοληθεί σε οποιεσδήποτε υπηρεσία σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

11. Ο πάροχος υπηρεσιών εγγυάται ότι το προσωπικό που θα 
απασχοληθεί στην εκτέλεση της σύµβασης θα διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 
σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύµα συνεργασίας κατά 
τις επαφές του µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΚΥΤ. 

12. Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, 
ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 
αντίθετο µε το συµφέρον της Υπηρεσίας. 

13. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο 
µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι 
υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων των 
περιοχών που θα παράσχει της υπηρεσίες του, του προσωπικού των περιοχών ή 
τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να 
προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύµβασης από τον πάροχο 
υπηρεσιών ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 
αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού του. 

14. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση 
από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του παρόχου υπηρεσιών 
ή τρίτων. Από την εκτέλεση των υπηρεσιών της σύµβασης καµία έννοµη σχέση δεν 
δηµιουργείται µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του παρόχου 
υπηρεσιών που ασχολείται για την εκτέλεση της σύµβασης.  
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15. Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, 
τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις 
ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους 
συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές 
τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών για την εκτέλεση της σύµβασης. 

16. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται, να λαµβάνει όλα τα µέτρα 
πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 1048/2014 και 1049/2014, καθώς 
και του Οδηγού Εφαρµογής Μέτρων Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας Εθνικών 
Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική ∆ηµοκρατία / Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης / 
Αύγουστος 2017. Το παρόν έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού 
Προγράµµατος Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

 
Άρθρο 12ο 

Υπεργολαβία 

1. Ο πάροχος υπηρεσιών 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 παρόχου 
υπηρεσιών.  

2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος πάροχος υπηρεσιών 
υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως 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 
πάροχος υπηρεσιών χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, 
προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών 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. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 22 και µε τα 
αποδεικτικά µέσα του άρθρου 29 της διακήρυξης του διαγωνισµού, εφόσον το(α) 
τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο πάροχος υπηρεσιών 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.  
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4. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 13ο 
∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη ∆ιαδικασία Εκτέλεσης της Σύµβασης 

 

1. Ο πάροχος υπηρεσιών µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν 
σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των άρθρων 10 (Κήρυξη Παρόχου Υπηρεσιών 
Εκπτώτου-Κυρώσεις) και 9 (Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση) της 
παρούσας, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της 
Αναθέτουσας Αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση, µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο 
όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 οργάνου. 

2. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε 
φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 

Άρθρο 14ο 
Τροποποίηση Σύµβασης κατά τη ∆ιάρκεια 

 
1. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του 
αρµοδίου οργάνου, καθώς και σχετικής προέγκρισης από την Υπεύθυνη Αρχή της 
αιτιολόγησης της αναγκαιότητας τροποποίησης και η επάρκειά της, σύµφωνα µε το 
άρθρο 8 και την παρ. 3 του άρθρου 46 της ΥΑ 82350 (Β΄ 2451/9-8-16). 

2. ∆εν απαιτείται τροποποίηση της σύµβασης σε περίπτωση µεταβολής 
του συντελεστή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). 

 

 
Άρθρο 15ο 
Εχεµύθεια 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή 
λύση αυτής ο πάροχος υπηρεσιών αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του. 

2. Ο πάροχος υπηρεσιών έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση 
των απαιτήσεων εχεµύθειας της ανωτέρω παραγράφου από το προσωπικό του, τους 
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τυχόν υπεργολάβους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιεί. Επίσης 
υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή µη 
εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή 
του. 

 
Άρθρο 16ο 

∆ικαίωµα Μονοµερούς Λύσης της Σύµβασης 

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 πάροχος υπηρεσιών, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, 
τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης 
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

  

 

Άρθρο 17ο 
Ολοκλήρωση Εκτέλεσης της Σύµβασης 

 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 α. Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση 
διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείµενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συµβατικού, 
κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο και έχει παρέλθει η 
καταληκτική ηµεροµηνία για την περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί στα έγγραφα 
της σύµβασης (διακήρυξη). 

 β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που 
παραδόθηκαν. 

 γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

 δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 
 

Άρθρο 18ο 
Συναντήσεις – Αναφορές - Επικοινωνία 
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1. Ο πάροχος υπηρεσιών και η Αναθέτουσα Αρχή, µπορούν να 
οργανώνουν συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, µε σκοπό τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέµατος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύµβασης. 

2. Ο πάροχος υπηρεσιών ορίζει ως κύριο και αποκλειστικά σηµείο 
συνδέσµου (PointofContact – PoC) τ….  ………………………….., ως υπεύθυνο 
διαχείρισης και ρύθµισης όλων των θεµάτων της παρούσας σύµβασης. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδης. 

2. Τα επισυναπτόµενα Παραρτήµατα «Α», «Β» και «Γ» αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.  

 3. Η παρούσα συντάχθηκε εις τριπλούν και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους. 

 

            ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

        Ο                 Ο 

     ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ                 ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α»: Τεχνικές Προδιαγραφές 

«Β»: Τεχνική Προσφορά Παρόχου Υπηρεσιών 

«Γ»: Οικονοµική Προσφορά Παρόχου Υπηρεσιών 

                  

 
 Ταξίαρχος Πουλίκος Πουλικάκος 
Ακριβές Αντίγραφο  ∆ιευθυντής 

  
  

Αντισυνταγµατάρχης (ΥΚ) Ιωάννης Λιαγκούρας 
        ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/5α   
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