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      ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ  Α.Δ.                Ραθήλα  15/2/2017    
Σαρ. Γ/λζε :Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ               Αξ. Πξση. 684    
Ληκάλη Ραθήλαο  
Σαρ. Κσδ.: 190 09 
Σει : (22940) 22 840                                                          
Fax : (22940) 26 076     
e-mail : grammateia@rafinaport.gr  
Σκήκα Πξνκεζεηώλ 
                      

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡ 1/2017  
 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΘΔΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  

 
 

«ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΚΑΗ 

ΣΔΓΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΧΝ ΥΔΡΑΗΑ ΕΧΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΡΑΦΖΝΑ ΚΑΗ 

ΛΗΜΔΝΑ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ» ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ηεο «Οξγαληζκόο Ληκέλνο 

Ραθήλαο  Α.Δ.»  

CPV: 90910000-9  

Δθηηκώκελε Αμία ύκβαζεο:  αξάληα Πέληε Υηιηάδεο Δπξώ (€45.000,00) 
ρσξίο Φ.Π.Α. 

 
Αξηζκόο Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.: 64.98.06 

 
Κξηηήξην Δπηινγήο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο,  γηα όζνπο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο πιεξνύλ 
ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε: 
 

 
1. To N.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
(ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σελ κε αξ.158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ "Σππνπνηεκέλνπ 
Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο" (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ» (ΦΔΚ 3698/Β/16-11-2016). 

3. Σν Ν.4446/2016 «Πησρεπηηθφο Κψδηθαο, Γηνηθεηηθή Γηθαηνζχλε, Σέιε-
Παξάβνια, Οηθεηνζειήο απνθάιπςε θνξνινγεηέαο χιεο παξειζφλησλ 
εηψλ, Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4270/2014 θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 240/Α/22-12-2016). 
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4. Σν Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/Α/09-03-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη. 

5. Σν Ν.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.» (ΦΔΚ 248/Α/07-11-2000), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Ζ. & 
εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» (ΦΔΚ 114/Α/8-6-
2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

7. Σν Ν.3844/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2006/123 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 
κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
63/Α/05-05-2010). 

8. Σν Ν. 3846/2010 «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 66/Α/11-05-2010). 10. 

9. Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη.  

10.  Σν άξζξν 68 ηνπ Ν.3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη 
ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (ΦΔΚ 115/15-
07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

11.  Σν Ν.3979/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 138/Α/16-06-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

12.  Σν Ν.4013/2011 “χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 
(πησρεπηηθφο θψδηθάο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη.  

13. Σν Ν.4046/2012 «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο 
Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο 
ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο 
ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο 
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο 
ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ 
δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» (Φ.Δ.Κ. 
28/η.Α΄/14-02- 2012). 

14. Σν Ν 4155/2013 « Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 120/Α/29-05-2013), φπσο 
ηζρχεη. 

15. Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα 
κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 
4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/Α/23-07-2013), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

16.  Σν Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»(ΦΔΚ 143/Α/28- 06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

17.  Σν Π.Γ. 28/2015 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» (ΦΔΚ 34/Α/23-03-2015). 
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18.  Σν Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 
145/Α/05-08- 2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

19. Σελ ππ’αξηζκ. Π1/2390/2013 Τ.Α. «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013). 

20.  Σελ κε αξ.158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ "Σππνπνηεκέλνπ 
Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο" (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ» (ΦΔΚ 3698/Β/16-11-2016). 

21.  Σηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ. 

22. Σν Ν. 2190/1920 ΦΔΚ Α΄ 216/19-09-1920, «Πεξί Αλσλχκσλ 
Δηαηξεηψλ». 

23. Σν Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177/Α΄/85) «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11/Α΄ /96) 
«Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 
8913911ΔΟΚ θαη 9113831ΔΟΚ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 
159/99 (ΦΔΚ 157/Α΄/99). 

24. Σν Ν. 3846/2010 ΦΔΚ Α΄ 66/11-05-2010 «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή 
αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

25. Σν Ν. 3863/2010 ΦΔΚ Α΄ 115/15-07-2010 «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα 
θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο». 

26. Σν Ν. 4024/2011 ΦΔΚ Α΄ 226/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, 
εληαίν βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο 
ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-
2015». 

27. Σν Ν. 4144/2013 ΦΔΚ Α΄ 88/18-04-2013 «Αληηκεηψπηζε ηεο 
παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο.». 

28. Σν Ν. 2121/1993 ΦΔΚ Α΄ 25/04-03-1993 «Πλεπκαηηθή  ηδηνθηεζία, 
ζπγγεληθά δηθαηψκαηα θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα». 

29. Σν Ν. 2690/1999 ΦΔΚ Α΄ 45/09-03-1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

30. Σν Νφκν 2932/01 (ΦΔΚ 145/Α΄/01) «Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο 
ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο – χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη 
Ληκεληθήο Πνιηηηθήο – Μεηαηξνπή Ληκεληθψλ Σακείσλ ζε Αλψλπκεο 
Δηαηξείεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

31. Σν Ν. 3016/2002 ΦΔΚ Α΄ 110/17-05-2002 «Γηα ηελ εηαηξηθή 
δηαθπβέξλεζε, ζέκαηα κηζζνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο.». 

32. Σν Ν. 3886/2010 (Α΄173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηελ ζχλαςε 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ 
Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21γο Ηνπλίνπ 1989 (L 76, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). 

33. Σν Ν. 3861/10 (Α΄ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδχθηην – Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 
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34. Σν Ν. 3979/2001 ΦΔΚ Α΄ 138/16-06-2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή 
δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

35. Σν N. 4013/2011 (A΄ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

36. Σνλ Ν. 4250/26-3-2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 
Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) Α΄ θαη 
ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 71/Α΄/26-3-2014).  

37. Σν Ν. 4270/2014 ΦΔΚ Α΄ 143/28-06-2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 
δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

38. Σν Π.Γ. 28/2015 ΦΔΚ Β΄ 34/23-03-2015 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα 
ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία». 

39. Σν Π.Γ. 80/2016 ΦΔΚ Α΄ 145/05/08/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ 
απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

40. Σνλ εγθεθξηκέλν Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2017 ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 
41. Σν ππ’ αξ. πξση. 124/21-11-2016 Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηνπ 

Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 
42. Σελ ππ’ αξ. 1.8/2017 Απφθαζε ηνπ Γ../Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. «πγθξφηεζε 

πιινγηθψλ Οξγάλσλ ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. γηα ην έηνο 2017». 
43. Σελ ππ’ αξ. 2.2/27-01-2017 Απφθαζε ηνπ Γ../Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., πεξί 

δηεμαγσγήο Πξφρεηξνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ θαη εγθξίζεσο ησλ 
φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

44. Σελ ππ’ αξ. πξση. 2014/05-05-2016 χκβαζε «Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
Καζαξηζκνχ Τπαίζξησλ θαη ηεγαζκέλσλ Υψξσλ Υεξζαίαο Εψλεο 
Ληκέλα Αγ. Μαξίλαο». 

45. Σνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 
 

ΚΑΛΟΤΜΔ 
 
 

Σνπο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία, 

ππνδνκή θαη νξγάλσζε ζηελ παξνρή ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΚΑΗ ΣΔΓΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΧΝ θαη  ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 

Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ κε αληίζηνηρεο παξνρήο ππεξεζηψλ πκβάζεηο, 

φπσο θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα άξζξα: 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ – ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΔΞΟΠΛΗΜΟ / ΜΔΑ - 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 
1.1. Γεληθά. 

 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο : 
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1) ησλ ππαίζξησλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ ηνπ Ληκέλνο Ραθήλαο γηα 
έλα έηνο κε έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 

2) ησλ ππαίζξησλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ ηνπ Ληκέλνο Αγίαο Μαξίλαο 
κε έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ 05.05.2017 έσο ιήμεο ηνπ σο 
άλσ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο. 

 
 Οη ππαίζξηνη θαη ζηεγαζκέλνη ρψξνη είλαη νη θάησζη : 

 
Α) Τπαίζξηνη ρώξνη φιεο ηεο Υεξζαίαο Εψλεο Ληκέλνο Ραθήλαο, 
εκβαδνχ 85.403 η.κ. απφ ηελ πεξηνρή «Παλφξακα», λφηηα, έσο θαη ηνλ 
ρεξζαίν ρψξν ηνπ Αιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ, βφξεηα ηνπ ιηκέλα, θαζψο θαη 
ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ. Οη ρψξνη απηνί 
πεξηιακβάλνπλ δξφκνπο, πάξθα, πεδνδξφκηα, παξηέξηα, ρψξνπο 
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ππαίζξηνπο ρψξνπο αλακνλήο επηβαηψλ, 
κφινπο, θξεπηδψκαηα, φπσο απνηππψλνληαη ζηα ζπλεκκέλα 
ηνπνγξαθηθά.  
 
Β) Γύν (2) δεκόζηεο ηνπαιέηεο Ληκέλνο Ραθήλαο ζπλνιηθήο 
επηθάλεηαο 47 η.κ., πνπ βξίζθνληαη ε κία εληφο ηεο πχιεο ηνπ ιηκέλα θαη 
ε δεχηεξε εθηφο ηεο πχιεο, πιεζίνλ εθδνηεξίσλ εηζηηεξίσλ (ζέζε Κακάξεο 
ιηκέλα Ραθήλαο). 
 
Γ) Γξαθεία θαη ζηεγαζκέλνη ρώξνη ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Ληκέλα Ραθήλαο, 
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 412 η.κ. ήηνη: γξαθεία ηζνγείνπ (2), γξαθεία 1νπ 
νξφθνπ - θνπδίλα - ηνπαιέηεο επί ηεο νδνχ Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, 
γξαθεία 1νπ νξφθνπ – θνπδίλα – ηνπαιέηεο επί ηεο νδνχ Διεπζεξίνπ 
Βεληδέινπ 1, θπιάθην ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ,  
ζηεγαζκέλνη ρψξνη αλακνλήο επηβαηψλ, ηαηξείν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ρψξνη 
αξρείσλ πνπ βξίζθνληαη επί ηεο Αθηήο Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ. 
 
Γ) Τπαίζξηνη ρώξνη Υεξζαίαο Εψλεο Ληκέλα Αγ. Μαξίλαο, ζπλνιηθήο 
επηθάλεηαο 16.871 η.κ.  νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ δξφκνπο, πεδνδξφκηα, 
παξηέξηα, ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, κφινπο, θξεπηδψκαηα, 
παξαιία. 

 
Δ) ηεγαζκέλνη Υώξνη Ληκέλα Αγίαο Μαξίλαο (γξαθεία-θνπδίλα- 
ηνπαιέηεο-απνζήθε-ζηέγαζηξν αλακνλήο επηβαηψλ), ζπλνιηθήο 
επηθάλεηαο 162,46 η.κ. 
 
Σ)  Γεκόζηεο ηνπαιέηεο Ληκέλα Αγίαο Μαξίλαο, ζπλνιηθήο 
επηθάλεηαο 32,60 η.κ. 

 
Ε) Ρεηώο πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε όηη ε πξνζθνξά 
ησλ ππνςεθίσλ Αλαδόρσλ ζα αθνξά εθηόο ησλ Γ θαη Δ 
ζηεγαζκέλσλ ρώξσλ θαη ηπρόλ λέσλ Γξαθείσλ θαη ζηεγαζκέλσλ 
ρώξσλ πνπ ν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ζα ρξεζηκνπνηεί ζην κέιινλ γηα ζηέγαζε 
ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ εληόο ηνπ 
Γήκνπ Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ, νη νπνίνη όκσο δελ δύλαηαη λα 
ππεξβαίλνπλ ην 10% επί ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ησλ ππό ζηνηρεία 
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Γ θαη Δ ζηεγαζκέλσλ  ρώξσλ ηεο παξνύζαο. Ζ πξνζθνξά ζα αθνξά 
θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ σο ηζρύνπλ θαη πεξηγξάθνληαη 
θαησηέξσ θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο παξνρήο ηνπο θαηά πνζόηεηα, 
πνηόηεηα θαη είδνο ππεξεζίαο.  

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ άξηζην, ζπλερή θαη αλειιηπή θαζαξηζκφ 
ησλ ππαίζξησλ, ησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ θαη ησλ δεκνζίσλ ηνπαιεηψλ ηνπ 
Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. 
 
Ζ εθ κέξνπο ηνπ δηαγσληδνκέλσλ ππνβνιή πξνζθνξάο πξνϋπνζέηεη θαη 
απνηειεί απόδεημε όηη έιαβε γλώζε θαη απνδέρζεθε :  
 
Α) ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο,  
Β) ηα έγγξαθα ζηα νπνία απηή αλαθέξεηαη, 
Γ) ηα εηδηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ απηώλ, 
Γ) ηα ζπλεκκέλα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα.  
Δπίζεο πξνϋπόζεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζπληζηά όηη έρεη επηζθεθηεί 
ηνπο σο άλσ ρώξνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ θαη έιαβε γλώζε ησλ 
ζπλζεθώλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρώξνπο παξνρήο απηώλ. 
  
 
 
1.2. Πξνζσπηθό. 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιειν πξνζσπηθφ 
ζε εκπεηξία θαη αξηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο. ηελ 
πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζε αξηζκφ, αλά 
ρψξν εξγαζίαο, εληαγκέλν ζε πξνγξάκκαηα θαη πίλαθεο. Αλάζεζε εξγαζίαο 
ζε ππεξγνιάβνπο απαγνξεύεηαη θαη εάλ γίλεη ζα απνηειεί ζνβαξό ιόγν 
θαηαγγειίαο ηεο ύκβαζεο. 

 
Ζ επηζηαζία ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ζα γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ 
εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ απηφλ «ππεχζπλνπο θαζαξηφηεηαο», ηνπο νπνίνπο ζα 
γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., παξέρνληαο πιήξε ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο. Οη ππεύζπλνη θαζαξηόηεηαο ζα 
παξεπξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο ησλ ιηκέλσλ, όπνηε θξίλεηαη ζθόπηκν 
θαη νπνηεδήπνηε δεηεζεί από ηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.. 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππφινγνο απέλαληη ζηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαη είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνλδήπνηε θαζαξηζηή, θαζαξίζηξηα ή 
επηζηάηε θξηζεί αθαηάιιεινο απφ ηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

 
Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ νθείιεη θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη αλαρψξεζή 
ηνπ λα ελεκεξψλεη ηνλ Δπφπηε ηνπ ιηκέλα. 
 
1.3. Καζαξηζκόο Τπαίζξησλ ρώξσλ (Α) θαη (Γ). 

 

 Καζαξηζκφο φιεο ηεο ρεξζαίαο πεξηνρήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο παξ. 
1.1Α θαη 1.1Γ ηεο παξνχζαο, κε ηελ απνθνκηδή ζηεξεψλ 
απνξξηκκάησλ απφ ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο, φπσο δξφκνη, πάξθα, 
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πεδνδξφκηα, παξηέξηα, ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ρεξζαίνη 
ρψξνη ησλ ιηκέλσλ, κφινη, θξεπηδψκαηα θ.ιπ. 
 

 Άδεηαζκα θάδσλ απνξξηκκάησλ – αληηθαηάζηαζε ζηηο ζαθνχιεο 
απνξξηκκάησλ ησλ θάδσλ, κε θαζαξέο. 
 

 Πιχζηκν θαη απνιχκαλζε ησλ θάδσλ φπνηε απαηηείηαη. 
 

 Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ πνπ εθβξάδνληαη απφ ηελ ζάιαζζα (αθνξά 
ηελ Υ.Ε. Ληκέλα Αγίαο Μαξίλαο). 

 

 Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ, ε νπνία ζα γίλεηαη ζε 
θαζεκεξηλή βάζε θαη επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 
θαζαξηζηέο, ψζηε ε θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ λα είλαη άξηζηε θαη 
ζπλερήο.  

 

 Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ ζα ππάξρνπλ νη 
θάησζη βάξδηεο: 
 
Γηα ηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο ηεο Υεξζαίαο Εώλεο Ληκέλα 
Ραθήλαο δύν βάξδηεο σο θάησζη: 

 
Υεηκεξηλή Πεξίνδν (01/11-30/04): 1ε βάξδηα  07:00-13:00   
               2ε βάξδηα 17:00-18:00 
   
Θεξηλή Πεξίνδν (01/05-31/10): 1ε βάξδηα  06:00-13:00 

                          2ε βάξδηα  19:00-21:00 
 

H 2ε βάξδηα ζα πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο ρεξζαίαο πεξηνρήο, απφ 
ην μελνδνρείν ΑΤΡΑ έσο θαη ην Αιηεπηηθφ Καηαθχγην. 
 
Γηα ηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο ηεο Υεξζαίαο Εώλεο Ληκέλα Αγίαο 
Μαξίλαο δύν βάξδηεο σο θάησζη: 
 
Θεξηλή Πεξίνδν (05/05 - 31/10):   1ε βάξδηα  06:00-11:00 

        2ε βάξδηα  16:00-20:00 
 
 
Υεηκεξηλή Πεξίνδν (01/11 - 30/04): 1ε βάξδηα  06:00-10:00   
                 2ε βάξδηα 17:00-19:00 
   

 Πηζαλφλ ε έλαξμε θαη ε ιήμε ησλ αλσηέξσ σξαξίσλ λα ηξνπνπνηεζεί 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο χκβαζεο. 

 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 
παξαθάησ κεραληθά κέζα: 
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- Υεηξακαμίδηα νδνθαζαξηζηψλ κε κνλφ ή δηπιφ θάδν θαηά πεξίπησζε, 
γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ή ζάξσζξν 
ρεηξνθίλεην ή κεραλνθίλεην, κε θεξφκελεο πεξηζηξνθηθέο βνχξηζεο θαη 
θάδνπο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ. 

- Φπζεηήξεο κεραλνθίλεηνη. 
- θνχπεο θαζαξηζκνχ. 
- Δπίπεδνη ρεηξνθίλεηνη ζπιιέθηεο (θαξάζηα). 
- Αξπάγεο ρεηξφο. 
- Μεράλεκα εμσηεξηθήο πιχζεο – απνιχκαλζεο ησλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ ή ρεηξνθίλεην πιπζηηθφ κεράλεκα, φπνηε απαηηείηαη, ζα 
παξέρεηαη απφ ηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

 

 Σα κεραληθά κέζα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά θαιήο 
πνηφηεηαο θαη ζα πιέλνληαη θαη θαζαξίδνληαη απφ ηα ππνιείκκαηα 
θαζαξηζκνχ θαζεκεξηλά θαη κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ. 
 

 Οη θαζαξηζηέο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, γηα 
ην άδεηαζκα ησλ θάδσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε θαζαξέο. 
  

1.4. Καζαξηζκόο δύν (2) δεκόζησλ ηνπαιεηώλ Ληκέλα Ραθήλαο (Β). 
   

 Καζαξηζκφο, πιχζηκν θαη απνιχκαλζε ησλ ιεθαλψλ wc, ησλ 
θαιπκκάησλ ηνπο, ησλ νπξεηεξίσλ θαη ησλ ληπηήξσλ. 
 

 Καζαξηζκφο θαη πιχζηκν ησλ θαζξεπηψλ θαη ησλ ηνίρσλ. 
 

 Άδεηαζκα, θαζάξηζκα θαη πιχζηκν ησλ θάδσλ αρξήζησλ θαη αιιαγήο 
ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο. 
 

 θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ. 
 

 Σνπνζέηεζε ραξηηνχ θαη ζαπνπληνχ. 
 

 θνχπηζκα πεξβαδηψλ, ξαθηψλ θηι. 
 

 Καζαξηζκφο ησλ παξάζπξσλ. 
 

 Καζαξηζκφο / ζηίιβσζε ησλ αλνμείδσησλ εηδψλ (βξχζεο). 
 

Ο θαζαξηζκφο ησλ ηνπαιεηψλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο χκβαζεο κε ηελ εμήο ζπρλφηεηα: 
 

α) απφ 01/11 έσο 31/05 ηνπ έηνπο, ηηο ψξεο 06:00, 13:00, 18:00 
 
β) απφ 01/06 έσο 31/10 ηνπ έηνπο, ηηο ψξεο 06:00, 09:00, 14:00, 20:00 
θαη 22:00. 

 
Ζ ζπρλφηεηα θαζαξηφηεηαο ηνπο κήλεο αηρκήο ζα κπνξεί λα 
αλαπξνζαξκνζηεί αλαιφγσο, κεηά απφ ζρεηηθέο νδεγίεο. 
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Ο Δπφπηεο ηνπ ιηκέλα ζα ειέγρεη ηηο ηνπαιέηεο κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο θαη 
ζα ππνγξάθεη ζρεηηθφ έληππν, πνπ ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην ρψξν.  
 

 
1.5. Καζαξηζκόο ηξηώλ (3) δεκόζησλ ηνπαιεηώλ Ληκέλα Αγίαο Μαξίλαο 

(Σ). 
   

 Καζαξηζκφο, πιχζηκν θαη απνιχκαλζε ησλ ιεθαλψλ wc, ησλ 
θαιπκκάησλ ηνπο, ησλ νπξεηεξίσλ θαη ησλ ληπηήξσλ. 
 

 Καζαξηζκφο θαη πιχζηκν ησλ θαζξεπηψλ θαη ησλ ηνίρσλ. 
 

 Άδεηαζκα, θαζάξηζκα θαη πιχζηκν ησλ θάδσλ αρξήζησλ θαη αιιαγήο 
ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο. 
 

 θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ. 

 Σνπνζέηεζε ραξηηνχ θαη ζαπνπληνχ. 
 

 θνχπηζκα πεξβαδηψλ, ξαθηψλ θηι. 
 

 Καζαξηζκφο ησλ παξάζπξσλ. 
 

 Καζαξηζκφο / ζηίιβσζε ησλ αλνμείδσησλ εηδψλ (βξχζεο). 
 

Ο θαζαξηζκφο ησλ ηνπαιεηψλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο χκβαζεο κε ηελ εμήο ζπρλφηεηα: 
 

α) Υεηκεξηλή Πεξίνδν (01/11 έσο 30/04): 06:00, 13:00, 18:00. 
 
β) Θεξηλή Πεξίνδν (05/05/ έσο 31/10): 06:00, 10:00, 13:00, 20:00. 

 
Ζ ζπρλφηεηα θαζαξηφηεηαο ηνπο κήλεο αηρκήο ζα κπνξεί λα 
αλαπξνζαξκνζηεί αλαιφγσο, κεηά απφ ζρεηηθέο νδεγίεο. 

 
Ο Δπφπηεο ηνπ ιηκέλα ζα ειέγρεη ηηο ηνπαιέηεο κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο θαη 
ζα ππνγξάθεη ζρεηηθφ έληππν, πνπ ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην ρψξν.  
 
 

 Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ 
(απνξξππαληηθά, θαζαξηζηηθά δαπέδνπ, ηνίρσλ, επηθαλεηψλ, ληπηήξσλ, 
εηδψλ πγηεηλήο, επαίζζεησλ επηθαλεηψλ, θαζαξηζηηθά δχζθνισλ 
ξχπσλ, ρεξηψλ, γπαιηζηηθά κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ή δαπέδσλ, 
ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ) ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο φξνπο: 

- λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ηνλ 
Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ, λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
πηζηνπνηήζεηο θαη λα ζπλνδεχνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο 
βεβαηψζεηο  
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- δελ ζα έρνπλ ζε θακία πεξίπησζε δπζάξεζηεο νζκέο, δελ ζα 
είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ, 
αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο 

- δελ ζα πξνθαινχλ θζνξέο καθξνρξφληα θαη βξαρπρξφληα ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπο 

- ζα είλαη απνιχησο ζπκβαηά κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο 
θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ εθάζηνηε 
επηθαλεηψλ (κάξκαξα, κέηαιια, δάπεδα θ.η.ι.). 
 

 Σα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην έξγν (γάληηα κίαο ρξήζεσο, 
ζθνχπεο, θαξάζηα, ζθνπγγαξίζηξεο, θνπβάδεο, ζθνπγγαξάθηα, 
θαξφηζηα, ζθάιεο, ειεθηξηθέο ζθνχπεο θ.η.ι.), ζα πξέπεη λα είλαη 
θσδηθνπνηεκέλα αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα γηα ηελ νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 

 Σα πιηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζαθνπιώλ 
απνξξηκκάησλ, ηα κέζα θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο πνπ ζα 
απαηηεζνύλ, ζα βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν, εθηόο από ην ραξηί 
ηνπαιέηαο θαη ην πγξό ζαπνύλη ηα νπνία ζα παξέρεη ν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.. 

 

 Καζεκεξηλά κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, φια ηα είδε θαη κέζα πνπ ζα 
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πιέλνληαη, ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα 
απνιπκαίλνληαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εμάπισζε κηθξνβίσλ.  

 
 
1.6. Καζαξηζκόο Γξαθείσλ θαη ινηπώλ ζηεγαζκέλσλ ρώξσλ Ο.Λ.Ρ.     

Α.Δ. (Γ) θαη (Δ). 
  

 Καζαξηζκφο, πιχζηκν θαη απνιχκαλζε ησλ ιεθαλψλ wc, ησλ 
θαιπκκάησλ ηνπο, ησλ νπξεηεξίσλ θαη ησλ ληπηήξσλ. 

 Καζαξηζκφο θαη πιχζηκν ησλ θαζξεπηψλ θαη ησλ ηνίρσλ ησλ 
ηνπαιεηψλ θαη ησλ θνπδηλψλ. 

 Άδεηαζκα, θαζάξηζκα θαη πιχζηκν – απνιχκαλζε ησλ θαιαζηψλ 
αρξήζησλ. 

 Καζαξηζκφο – ζηίιβσζε ησλ αλνμείδσησλ εηδψλ. 

 Καζαξηζκφο επίπισλ, ηξαπεδηψλ, πάγθσλ θαη ζπζθεπψλ. 

 Καζαξηζκφο ππνινγηζηψλ, ηειεθψλσλ, ειεθηξνληθψλ κέζσλ, 
εθηππσηψλ. 

 Καζαξηζκφο ησλ πςειψλ ζεκείσλ θαη επηθαλεηψλ (π.ρ. βηβιηνζήθεο). 

 θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ. 

 Καζαξηζκφο κεραλήκαηνο ςχθηε – θίιηξνπ λεξνχ ζηελ επάλσ θαη ζηηο 
πιατλέο πιεπξέο. 

 Καζαξηζκφο ησλ ζπξψλ θαη ησλ ρεηξνιαβψλ. 

 Πιχζηκν ησλ παξαζχξσλ, πξεβαδηψλ θαη κπαιθνλφπνξησλ. 

 Πιχζηκν θηγθιηδσκάησλ, ζθνπγγάξηζκα ησλ κπαιθνληψλ θαη ησλ 
ζθαινπαηηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ είζνδν ησλ γξαθείσλ. 

 Πιχζηκν πνηεξηψλ, πηάησλ θαη δνρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζην λεξνρχηε ή 
ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ησλ γξαθείσλ. 

 Σνπνζέηεζε ραξηηνχ θαη ζαπνπληνχ ζε κπάληα θαη θνπδίλεο. 
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 Πφηηζκα θπηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη θπηψλ κπαιθνληψλ. 

 Ο θαζαξηζκφο ησλ γξαθείσλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά, θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 
Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ.  

 Ο θαζαξηζκφο ηνπ αξρείνπ ζα γίλεηαη κία θνξά ηε δηκελία. 

 Σα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη: 
- ειεθηξηθέο ζθνχπεο κε θίιηξα, ζθνχπεο πνπ καδεχνπλ ηελ 

ζθφλε ζε ράξηηλεο ζαθνχιεο κίαο ρξήζεσο νη νπνίεο ζα 
αθαηξνχληαη θαη δελ ζα μαλαρξεζηκνπνηνχληαη 

- θαξφηζηα δηπινχ ζπζηήκαηνο κε εμνπιηζκφ θαζαξηζκνχ 
- θαξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο κε δηαθνξεηηθνχ 

ρξψκαηνο θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο γηα πιχζηκν θαη μέβγαικα 
θαη δηαθνξεηηθνί θάδνη γηα wc θαη ππνινίπνπο ρψξνπο 

- μεζθνλφπαλα απνξξνθεηηθά παληά, δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γηα 
δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο 

- γάληηα, ζθνπγγαξάθηα, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ θ.η.ι.  
 

 Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ 
(απνξξππαληηθά, θαζαξηζηηθά δαπέδνπ, ηνίρσλ, επηθαλεηψλ, ληπηήξσλ, 
εηδψλ πγηεηλήο, επαίζζεησλ επηθαλεηψλ, θαζαξηζηηθά δχζθνισλ 
ξχπσλ, ρεξηψλ, γπαιηζηηθά κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ή δαπέδσλ) ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο φξνπο: 
 

- λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ηνλ 
Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ, λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
πηζηνπνηήζεηο. 

- δελ ζα έρνπλ ζε θακία πεξίπησζε δπζάξεζηεο νζκέο, δελ ζα 
είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ, 
αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο 

- δελ ζα πξνθαινχλ θζνξέο καθξνρξφληα θαη βξαρπρξφληα ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπο 

- ζα είλαη απνιχησο ζπκβαηά κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο 
θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ εθάζηνηε 
επηθαλεηψλ (κάξκαξα, κέηαιια, δάπεδα θ.η.ι.). 

 

 Σα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην έξγν (γάληηα κίαο ρξήζεσο, 
ζθνχπεο, θαξάζηα, ζθνπγγαξίζηξεο, θνπβάδεο, ζθνπγγαξάθηα, 
θαξφηζηα, ζθάιεο, ειεθηξηθέο ζθνχπεο θ.η.ι.), ζα πξέπεη λα είλαη 
θσδηθνπνηεκέλα αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα γηα ηελ νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

 Σα πιηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζαθνπιψλ απνξξηκκάησλ, ηα 
κέζα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, ζα βαξχλνπλ 
ηνλ Αλάδνρν, εθηφο απφ ην ραξηί ηνπαιέηαο θαη ην ζαπνχλη ηα νπνία ζα 
παξέρεη ν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ..  

 

 Καζεκεξηλά κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, φια ηα είδε θαη κέζα πνπ ζα 
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πιέλνληαη, ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα 
απνιπκαίλνληαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εμάπισζε κηθξνβίσλ.  
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 Σα πιηθά θαη εμαξηήκαηα θαζαξηφηεηαο ζα θπιάζζνληαη ζε ρψξν πνπ 
ζα ππνδείμεη ν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.. 
 

1.7. Ρεηώο πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε όηη ε πξνζθνξά 
ησλ ππνςεθίσλ Αλαδόρσλ ζα αθνξά εθηόο ησλ Γ θαη Δ 
ζηεγαζκέλσλ ρώξσλ θαη ηπρόλ λέσλ Γξαθείσλ θαη ζηεγαζκέλσλ 
ρώξσλ πνπ ν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ζα ρξεζηκνπνηεί ζην κέιινλ γηα ζηέγαζε 
ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ εληόο ηνπ 
Γήκνπ Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ, νη νπνίνη όκσο δελ δύλαηαη λα 
ππεξβαίλνπλ ην 10% επί ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ησλ ππό ζηνηρεία 
Γ θαη Δ ζηεγαζκέλσλ  ρώξσλ ηεο παξνύζαο. Ζ πξνζθνξά ζα αθνξά 
θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ σο ηζρύνπλ θαη πεξηγξάθνληαη 
θαησηέξσ θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο παξνρήο ηνπο θαηά πνζόηεηα, 
πνηόηεηα θαη είδνο ππεξεζίαο.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 

 
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
2.1.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 
 (α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε 
άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη 
θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 
Δκπνξίνπ ή δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή ινηπέο 
δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε  
(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξάμεσλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά  
(γ) ζπλεηαηξηζκνί 
2.2.  Οη πξναλαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαζ΄ φιε  ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 
ηειεπηαίσλ δχν (2) εηψλ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ.  
ηελ πεξίπησζε ηεο Έλσζεο, ε απαίηεζε γηα δηεηή απαζρφιεζε θαη 
ιεηηνπξγία, πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ, πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα κέιε 
απηήο. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ ζε Έλσζε Πξνκεζεπηψλ, απηή 
ζα ιάβεη ηε κνξθή ηεο Κνηλνπξαμίαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
2.3. Οη ελψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα 
πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε 
νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. Όια ηα κέιε ηεο έλσζεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο 
ζε απηήλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 
αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα 
ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο 
πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Δάλ ε παξαπάλσ 
αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα 
κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή 
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θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη 
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ 
αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
2.4. Όινη νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ηερλνγλσζία, εκπεηξία, πξνζσπηθφ θαζψο θαη 
εμνπιηζκφ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο  
2.5. ε θάζε πεξίπησζε νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απαζρνινχλ ζηελ 
επηρείξεζή ηνπο θαη’ ειάρηζην νθηώ (8) άηνκα δηθό ηνπο πξνζσπηθό 
(θαζαξηζηέο – θαζαξίζηξηεο- επόπηεο). 
  

 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 
 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχεη, κε ηελ επαιήζεπζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 ηνπ Ν. 4412/16 ή είλαη γλσζηφ ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο (άξζξν 73 
Ν.4412/2016) :  
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο- πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 
2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 
11.11.2008 ζ.42), 
 β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο Έλσζεο (ЕЕ С 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
17PROC005714929 2017-01-20 14 απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ЕЕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ЕЕ 
С 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (A' 48), 
 δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλεξγεία ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 4 απηήο,  
ε)λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε 
ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 
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309 ηεο 25.11.2005, ν. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 
ην λ. 3691/2008 (A' 166), 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
(ЕЕ L 101 ηεο 15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (A' 215).  
 
Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 
πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 
είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά ηδίσο:  
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ), ηδησηηθψλ 
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ) 
ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη  
β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ) ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
 
Δπίζεο, απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:  
α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 
απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη 
 β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  
 Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  
 
Ζ Αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνθιείεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
α) εάλ κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/16, 
 β)εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 
λφκνπ,  
γ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  
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δ)εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 
24 ηνπ Ν.4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, 
ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 
ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο,  απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο,  
ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79,  
δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  
ε) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε ηα θαηάιιεια κέζα, φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην 
νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά, θαηά 
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
θαζαξηζκνχ, σο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λννχληαη ηδίσο ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε γ ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 
3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ήηνη:  

• Ζ επηβνιή ζε βάξνο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο, κέζα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζπλνιηθνχ 
χςνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, γηα παξαβάζεηο ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη σο «πςειήο» ή 
«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο θαη’ εθαξκνγή ηεο π.α. 2063/Γ1 632/2011 ή 
νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ξπζκίζεη κειινληηθά ην πεξηερφκελν ησλ 
παξαβάζεσλ «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο,  

• ε θήξπμε σο έθπησηεο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο θαη’ εθαξκνγή ηεο 
παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο (δειαδή ηνπ Ν.3863/10 φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη), κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο,  

• ε επηβνιή ηεο θχξσζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο 
ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ηεο 
επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 
λ. 3996/2011, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. ζ)Έρεη 
επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπο ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν. 
4412/2016. ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλα κφλν 
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ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά 
απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ 
λα απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο 
βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο.  
 

ΑΡΘΡΟ 4  
 

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
 
 

4.1. Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα γξαθεία 
ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα φπσο απηά αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 1 ηεο 
παξνύζαο. 
 
4.2. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο κε έλαξμε παξνρήο 
ππεξεζηψλ γηα ην Ληκέλα Ραθήλαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα 
ην Ληκέλα Αγίαο Μαξίλαο κε έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ 05.05.2017 
έσο ηελ ιήμε ηνπ σο άλσ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 
Ληκέλα Ραθήλαο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κέρξη ηξεηο (3) κήλεο χζηεξα απφ 
ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., κε νηθνλνκηθή αλαινγηθή 
επέθηαζε. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

 
ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 
 
5.1. Οη Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη έσο θαη ηελ 8ε Μαξηίνπ 2017 θαη ώξα 

10:00 ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Ο.Λ.Ρ Α.Δ., ζηελ Σαρ. Γ/λζε Αθηή 

Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Σ.Κ. 19009, Ληκάλη Ραθήλαο, Τπφςε Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ. 

5.2. Οη Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αξθεί λα 
πεξηέιζνπλ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
ππνςεθίνπ γηα ηελ εκπξφζεζκε παξαιαβή ηνπ Φαθέινπ, θαζψο θαη ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο 
ζα πξέπεη λα παξαιεθζνχλ θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε 
εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ήηνη έσο θαη 
ηελ 7ε Μαξηίνπ 2017 θαη ώξα 14:00. 
 
5.3. Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε Φαθέινπ Πξνζθνξάο έρεη σο 
απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ Πξνζθέξνληα θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ 
Φαθέινπ ρσξίο λα απνζθξαγηζζεί. 
 
5.4. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, 
πξνζθνξέο ππφ αίξεζε ή / θαη επηθχιαμε, αληηπξνζθνξέο νπνηαζδήπνηε 
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θχζεο, θαζψο επίζεο θαη φπνηα πξνζθνξά δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο ή αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 
5.5. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπ Πξνζθέξνληεο γηα 
εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ 
αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο πξνγελέζηεξε ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο, 
ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
5.6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ μέζκαηα, 
ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 
νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε 
θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο 
θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηνλ έιεγρν, νθείιεη λα 
θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή. Ζ 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ 
θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 
 
5.7. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΝΣΑΗ  σο ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ.  
 
5.8. Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. κέρξη θαη 
ηελ 7ε Μαξηίνπ 2017 θαη ψξα  14:00 θαζψο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

 
5.9. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή 
ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην 
πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη θαη ηελ 24ε Φεβξνπαξίνπ 2017 
θαη ψξα 12:00. Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ζα απαληήζεη ζε φιεο καδί ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ 
ζα δεηεζνχλ θαη ζε φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηελ Γηαθήξπμε, κέρξη θαη 
ηελ 03/03/2017 θαη ψξα 15:30. 

 
5.10. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 
επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.    
 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

6.1 ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ / ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
 
Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο (Κπξίσο Φάθεινο) θάζε Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζα 
πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηξείο επηκέξνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο:  

 
 Φάθειν «Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο» 
 Φάθειν «Σερληθήο Πξνζθνξάο»  
 Φάθειν «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» 
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Δπί ησλ θαθέισλ (Κπξίσο Φάθεινο, Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, 
Σερληθήο & Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο) ζα αλαγξάθνληαη ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 Πξνο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ Α.Δ.». 
 Ο ηίηινο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ θαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο 

Γηαθήξπμεο.  
 Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (εκεξνκελία 

ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ).  
 Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα πνπ ππνβάιεη ηελ 

πξνζθνξά. 
 Σνλ ηίηιν ηνπ θάζε θαθέινπ / ππνθαθέινπ (Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο – Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο ή Φάθεινο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο).  
 
 

6.2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ   
 
Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ν θάζε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα ππνβάιιεη 
ππνρξεσηηθά ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά θαη 
έγγξαθα: 
 
 
Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 93 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζηα έγγξαθα ηεο 

χκβαζεο δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο, ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

θαηάζηαζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ή ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ή ηελ ηερληθή ηθαλφηεηά ηνπο. Δηδηθφηεξα: 

1.Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο 

πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο γηα ην ζχλνιν ησλ Σκεκάησλ εθηφο 

Φ.Π.Α. (ήηνη 900,00€). 

Οη Δγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαζψο επίζεο ν ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ν αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

2.Τπεχζπλε Γήισζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

79, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ 

Ν.4412/16 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα 

απνθιεηζηνχλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 75,76 θαη 77, ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, 

 

γ) θαηά πεξίπησζε, ηεξεί ηνπο αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη θξηηήξηα πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 84 ηνπ Ν. 4412/16, 
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δ) δειψλνληαη νη θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο είλαη ππφρξενο ν ππνςήθηνο γηα 

θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 

ε) δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο 

ηεο Γηαθήξπμεο, 

ζη) δειψλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη θακία πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα γηα ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη δελ ππάξρεη θαηάζηαζε 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/16, 

δ) δειψλεηαη φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ 

παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν. 4412/16, 

ε) δειψλεηαη φηη είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη αλά πάζα ζηηγκή, εθφζνλ 

δεηεζεί απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/16,  

ζ) δειψλεηαη φηη ηα θσηναληίγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη ζηνλ Γηαγσληζκφ, 

απνηεινχλ αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.  

Οη δειώζεηο ππέρνπλ ζέζε Τπεύζπλεο Γήισζεο ηνπ λ.1599/1986 (Α΄ 

75), ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη ηε δήισζε. Οη σο άλσ δειώζεηο, 

αλεμάξηεηα από ηελ αλαγξαθόκελε ζε απηέο εκεξνκελία, απνθηνύλ 

βεβαία ρξνλνινγία κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηελ νπνία 

ζπλνδεύνπλ. 

Δάλ ν πξνζθέξσλ ή ν ππνςήθηνο επηθαιείηαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο, 

ηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, 

ζύκθσλα κε ην Ν. 4412/16, άξζξν 78, ν Αλαζέησλ Φνξέαο έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα ηνπ δεηήζεη λα πξνζθνκίζεη ηηο αληίζηνηρεο σο άλσ 

δειώζεηο ησλ ελ ιόγσ θνξέσλ.  

Σα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο πιελ ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/16, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε 

απιά θσηναληίγξαθα.  

3. Αληίγξαθν ηεο Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

αδεηνδνηήζεσλ ησλ κέζσλ πνπ ζα δηαζέζεη (φπνπ απαηηείηαη) θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ. 

4. Πηζηνπνηήζεηο – εγθξίζεηο γηα ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο 
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο πνπ εθδίδνληαη, φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηε 
παξνχζα. 
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5. Καηάινγν, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξνρέο ππεξεζηψλ 
ηνπ (ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ), ησλ δχν ηειεπηαίσλ 
εηψλ, κε κλεία, γηα θάζε ππεξεζία, ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην 
είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο εκεξνκελίαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ 
πνζνχ απηήο. Οη παξνρέο ππεξεζηψλ απνδεηθλχνληαη, εάλ ν απνδέθηεο είλαη 
δεκφζηα αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή θαη εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα 
παξαζηαηηθά ή, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ 
ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ απνδέθηε θαη, εάλ ηνχην 
δελ είλαη δπλαηφ, ηνπ ζπκκεηέρνληνο.  
 
6. Πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέζσλ ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ζα 
ιακβάλεη ν ζπκκεηέρσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ηνπ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 
απφ ξχπαλζε θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο επηβαηψλ, επηζθεπηψλ 
θαη εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

 

ΗΗ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα ηα θάησζη 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: 
 

Α) Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό κε κνξθή Α.Δ., Δ.Π.Δ.: 

 

 Βεβαίσζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΓΔΜΖ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη 
πφηε ηξνπνπνηήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη έλα 
αληίγξαθφ ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 
ηξνπνπνίεζε ππνγεγξακκέλν απφ ην Πξφεδξν ηνπ Γ.. ή λφκηκνπ 
αλαπιεξσηή ηνπ. 

 Βεβαίσζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΓΔΜΖ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη 
ην ηειεπηαίν Γ.. πνπ έρεη ππνβιεζεί ζε απηήλ είλαη απηφ πνπ δεκνζηεχεηαη 
ζην ζπγθεθξηκέλν Φ.Δ.Κ. (ΣΔΤΥΟ Α.Δ., Δ.Π.Δ., ΓΔΜΖ) θαη ζηελ νπνία 
βεβαίσζε ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ηνπ Φ.Δ.Κ. θαη έλα αληίγξαθν ηνπ Φ.Δ.Κ. 
ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.  

 Πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Π.Δ, θαη πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί 
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ (πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ).    
  

Β) Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κνξθή Ο.Δ.,Δ.Δ.,Η.Κ.Δ.: 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ.  

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
(πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ).     
 

Σα σο άλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα 

απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη 

από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο θαη Γ/λσλ ύκβνπινο 

Α.Δ., ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο ην Ννκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 
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λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην 

θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηελ λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε 

άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

Γ) Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα: 

Έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη 

ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

Δθόζνλ ν πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκό κε εθπξόζσπό ηνπ 

ζα πξνζθνκίζεη Παξαζηαηηθό Δθπξνζώπεζεο βεβαηνύκελνπ ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ από αξκόδηα δηθαζηηθή 

ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηεζνύλ ππό κνξθή 

θπιιαδίνπ ην νπνίν ζα θέξεη αξίζκεζε ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

 Σα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, πιελ ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ, 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα.  

 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηνλ 
λνκηθφ εθπξφζσπν απηψλ. 

 Δθφζνλ ηα δεκφζηα ή ηδησηηθά έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ 
πξνζθνξά δελ είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, 
ζπλππνβάιιεηαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 

 ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε 
πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 4.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.1497/1984 
(Α΄ 188). 

 Αλ ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή 
πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ζπληάθηε, 
ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή 
πξνζζήθε. 

 Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ 
θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.  

 Ο Αλαζέησλ Φνξέαο κπνξεί λα δεηεί αλά πάζα ζηηγκή απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη 
πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηεο, λα ππνβάινπλ ην ζχλνιν ή ηκήκα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη 
δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ζηηο δειψζεηο ηνπ ν πξνζθέξσλ/ 
ππνςήθηνο, αλ, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηαζθάιηζε 
ηεο νκαιήο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Αλ ν ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ απνηειεί θνηλνπξαμία ή έλσζε, 
ππνβάιιεη ηηο αλσηέξσ δειψζεηο, ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά γηα 
θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο - έλσζεο. 

 Όηαλ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά απφ ππνςήθην ή πξνζθέξνληα πνπ 
δειψλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ή νηθνλνκηθή 
επάξθεηα ή επαγγεικαηηθή ή ηερληθή ηθαλφηεηα ηξίησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζψπσλ ή ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 
ππνςήθην γηα θάζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα ή ππεξγνιάβν ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη 
ππνρξεσηηθά λα αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηελ 
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή 
πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή 
πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 
ππνςεθίσλ.   

 ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα 
απνξξηθζεί. 

 ηηο αλσηέξσ Γειψζεηο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Αλαζέηνληα 
Φνξέα ζηνλ νπνίν ππνβάιινληαη θαζψο θαη ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ 
νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη ππνςήθηνη. 
 

 Όιεο νη Τπεύζπλεο Γειώζεηο ππνβάιινληαη από ηα 
ελδηαθεξόκελα θπζηθά πξόζσπα ή αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθά 
πξόζσπα αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο 
λνκηθνύ πξνζώπνπ, σο θάησζη: 
 

1. Απφ φινπο ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ Ο.Δ., Η.Κ.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ.,  

2. Απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν ησλ Α.Δ. εθφζνλ είλαη 
δηαθνξεηηθά πξφζσπα.  

3. ε θάζε άιιε πεξίπησζε Ννκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί 
ηνπ. 

4. Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη πλεηαηξηζκφο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
πλεηαηξηζκνχ. 

5. Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε Πξνκεζεπηψλ – Κνηλνπξαμία αθνξνχλ 
θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ε Κνηλνπξαμία. 

 
6.3.    ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 
Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη θάζε ππνςήθηνο 
Οηθνλνκηθφο Φνξέαο πξέπεη λα πεξηέρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, 
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 
 
 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Πίλαθα ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη εξγνιαβίεο ή ην πειαηνιφγην ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ θαηά ηα ηειεπηαία δχν (2) έηε, ν νπνίνο ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθα ζπκβάζεσλ. 
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 Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα πνπ απαζρνιεί ζηελ 
επηρείξεζή ηνπ. 

 Πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη, θαζψο θαη απηνχ 
πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 Πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα δειψλνληαη ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ θαη ηα νπνία ζα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Πίλαθα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθπφλεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

- αξηζκφ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ 
ελ ιφγσ έξγνπ  

- βάξδηεο - σξάξηα εξγαζίαο 
- αξηζκφ  πξνζσπηθνχ αλά αξκνδηφηεηα θαη ηεηξαγσληθά πνπ ζα 

θαιχπηεη ν θάζε έλαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνηίζεληαη λα επνπηεχνπλ ηηο 
παξερφκελεο ππεξεζίεο, αλαθέξνληαο ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεηαη ν 
έιεγρνο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ν έιεγρνο πνηφηεηαο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ν έιεγρνο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, ν 
έιεγρνο αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θ.α. 

 Σελ πιινγηθή χκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη 
εξγαδφκελνη. 

 Σν χςνο ησλ πάζεο θχζεσο λφκηκσλ απνδνρψλ ησλ 
απαζρνινχκελσλ ζην έξγν εξγαδνκέλσλ. 

 Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο 
απνδνρέο. 

 Σα κεραλήκαηα, ηα πιηθά θαη γεληθφηεξα ηνλ εμνπιηζκφ (κε πιήξε 
ηερληθά ζηνηρεία) ηα νπνία ν θάζε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο πξνηίζεηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

 Πηζηνπνηήζεηο  Οηθνλνκηθνχ Φνξέα θαζψο θαη ησλ Μέζσλ – Τιηθψλ – 
Δμνπιηζκνχ ηνπ. 

 Οπνηνδήπνηε Δπηπιένλ ηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζε 
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα θαη απαληά ζε 
επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

 Τπνινγηζκφο πνζνζηνχ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, 
ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ 
ππέξ ηξίησλ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ.  

 
 
6.4.   ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 
Ο Φάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιιεη θάζε 

Οηθνλνκηθφο Φνξέαο, πξέπεη λα αθνξά ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

πεξηγξάθνληαη ζην θάθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη πνπ ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα.   

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα 

πεξηιακβάλνπλ ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
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1. Σελ νλνκαζία θαη εηαηξηθή επσλπκία, λφκηκε έδξα, Α.Φ.Μ. ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (ζε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα 
αλαθέξνληαη φιεο νη εηαηξείεο), Γ.Ο.Τ. 
 

2. Σελ πξνζθεξφκελε εηήζηα ηηκή ζε ΔΤΡΧ, αξηζκεηηθώο θαη 
νινγξάθσο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α., ε νπνία δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα αμία ησλ €45.000,00. Ζ ηηκή 
απηή ζα είλαη ζηαζεξή γηα όιν ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο ύκβαζεο 
ρσξίο θακία αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. 

 
3. ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα πξνζθεξφκελσλ ρακειψλ ηηκψλ 

πξνζθνξψλ, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 
ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ φπσο απηέο ελζσκαηψζεθαλ ζην άξζξν 88 
ηνπ Νφκνπ 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄). 
 

4. ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ, ηζρχ έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Νφκνπ 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄). 

 
5. Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη 

δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα  120 εκέξεο πξνζκεηξνύκελεο 
από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά 
πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν από ηνλ πξναλαθεξζέληα, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
6. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ κεηνδφηε 

κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηελ ιήμε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ηελ 
πεξίπησζε απηή δεζκεχεηαη ν κεηνδφηεο, κφλνλ εθφζνλ απηφο ην 
απνδερζεί κε έγγξαθε αλαθνίλσζή ηνπ θαη εάλ  απηφ ηνπ είρε δεηεζεί 
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ή ηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. εγγξάθσο. Ζ ηζρχο 
ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί απφ ηνλ κεηνδφηε εθφζνλ απηφ 
ηνπ δεηεζεί πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο. Μεηά ηελ ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ 
αλσηάηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα 
ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
 

7. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο πξνζθνξάο, νη Οηθνλνκηθνί 
Φνξείο δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο 
ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέα Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.   
 

8.  Δθφζνλ απφ ηελ Πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 
πξνζθεξφκελε ηηκή, ε Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε 
Απφθαζε ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 

9. ε πεξίπησζε Πξνζθνξάο εηαηξεηψλ θνηλνπξαμίαο, απηή πξέπεη λα 
ππνγξάθεηαη απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ εηαηξεηψλ 
θαη πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο ηα ηπρφλ κέξε ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ πνπ ζα εθηεινχληαη απφ ηελ θαζεκία Δηαηξεία. 
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10.  ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ηεο 
πξνζθεξφκελεο ηηκήο, ζα ηζρχεη ε νινγξάθσο αλαγξαθείζα ηηκή.  

 
11. Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη 

ζθξαγηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζεί 
θαη λα επαλαζθξαγηζζεί ρσξίο λα αθήζεη ίρλε. Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί 
απηνθφιιεηνο θάθεινο, απηφο ζα πξέπεη λα ζθξαγηζζεί κε επηπιένλ 
ηξφπν. 

 
12. Δάλ ν θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ είλαη ζθξαγηζκέλνο 

θαηά ηα αλσηέξσ, ν δηαγσληδφκελνο ΑΠΟΚΛΔΗΔΣΑΗ. Οη ινηπνί θάθεινη 
αξθεί λα είλαη απιψο θιεηζηνί, δειαδή ην πεξηερφκελφ ηνπο λα κελ 
είλαη ζε θνηλή ζέα, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαηά ηελ θξίζε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ, πξφζζεηα κέηξα δηαζθάιηζεο ηνπ απφξξεηνπ ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

 
13.  Ζ εθ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ ππνβνιή πξνζθνξάο πξνϋπνζέηεη 

θαη απνηειεί απόδεημε όηη έιαβαλ γλώζε θαη απνδέρζεθαλ ηνπο 
όξνπο ηεο παξνύζαο, ηα έγγξαθα ζηα νπνία απηή αλαθέξεηαη, 
ηνπο ρώξνπο θαη ζπλζήθεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ, ηα 
ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαζώο θαη ηα εηδηθά ζηνηρεία πνπ 
αθνξνύλ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ απηώλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
 

ΔΓΓΤΖΔΗ 
 
7.1 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ, ή ζηα θξάηε – κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 

Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α –Σ..Μ.Δ.Γ.Δ ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα 

έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ αλαδφρσλ ή θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ 

ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

7.2.  Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ 

(€). 

7.3. Οη Δγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη φζσλ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. Δγγχεζε πκκεηνρήο: Ο πξνκεζεπηήο 
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ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην θάθειν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηεο πξνζθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% 

ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο γηα ην ζχλνιν ησλ Σκεκάησλ εθηφο 

Φ.Π.Α. (ήηνη 900,00€). 

7.4. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο   

Α) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) 

εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηε παξνχζα δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο ιήγεη, ν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. κπνξεί πξηλ ηε ιήμε ηεο, λα δεηά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Δγγχεζε κε 

κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο δελ γίλεηαη δεθηή θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.  

Β). Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή 

πιεξνθνξίεο, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Γ) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά : α) ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε 

απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ 

έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 

φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.  

 

 

7.5. Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο :  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη 

λα θαηαζέζεη ζχκθσλα ζχκθσλα κε ηελ παξ. β΄, ζην άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/16, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5 % επί ηεο αμίαο ηεο 

χκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. θαη ζα ηζρχεη γηα ηξεηο (3) κήλεο 

κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο 

νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο Φ.Π.Α. 
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7.6.  Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

7.7. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ.  

7.8. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα 

πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

7.9. Καηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016.  

 
7.10. Ζ εγγχεζε πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

Α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

Β) ηνλ εθδφηε 

Γ) ηνλ αλαζέηνληα θνξέα πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη 

Γ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 

Δ) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

η) ηελ πιήξε επσλπκία, ΑΦΜ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ 
ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 

Ε) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο θαη  

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ 

Θ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

Η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγπεηηθήο λα θαηαβάιεη ην 
πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε εκεξψλ κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη 

Ηα) ζηελ ελ ιφγσ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνλ 
ηίηιν ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Παξερφλησλ Τπεξεζίεο, ε εγγχεζε ζα 
πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ 
ησλ κειώλ ηεο Έλσζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΣΧΣΟΤ - ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ- ΚΤΡΧΔΗ  

 
 
8.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ 
έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο: 

 α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ 
Ν.4412/16, 

 β) ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 
ή δελ ζπκκνξθψζεθε κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη 
ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
 
8.2. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ ν 
Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ζα θνηλνπνηήζεη εηδηθή φριεζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 
203 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ν αλάδνρνο ζα θεξπρηεί έθπησηνο εληφο ηξηάληα 
(30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε 
απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 
  
8.3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ:  

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 
ζχκβαζε. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16).  
 
8.4. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 
αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 
θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
 
8.5. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ 
απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 
 
8.6. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ, ν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.  
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη πνηληθέο ξήηξεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη ν αλάδνρνο  επζχλεηαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα 
πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
203 ηνπ Ν.4412/16. 
 
8.7. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ 
ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. 
 



29 

 

8.8. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα  ην 
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
 

ΔΛΔΓΥΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΟΤ- ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ –  
 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 
 
9.1    Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδνληαη     

σο αξκφδηνη / επηβιέπνληεο νη ππάιιεινη, θνο Αξαπθηιήο άββαο θαη 
θνο Παπαδφπνπινο Ησάλλεο. 
 

9.2. Δπφπηεο κε θαζήθνληα εηζεγεηή νξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο Ληκεληθήο 
Τπνζηήξημεο θνο Αξαπθηιήο άββαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο 
δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο σο 
αξκφδηνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο ζηνπο νπνίνπο 
αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Δπφπηεο 
ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

 
9.3. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζε  πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο 

δεκίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, θαζψο θαη άιισλ 
πιεκκειεηψλ νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, 
ζα απνθαηαζηαζνχλ κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ. 

9.4. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα 
ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 
εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην 
Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο θ.ιπ. φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 
4412/16). 

 
9.5. Ζ εμφθιεζε ζα γίλεηαη αλά κήλα  κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ. 
 

 Ζ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην πξψην πελζήκεξν 
ηνπ επφκελνπ κήλα. 

 Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ 1νπ δεθαπελζεκέξνπ 
απφ ηελ έθδνζή ηνπο. 

 
9.6. Ρεηά αλαθέξεηαη φηη θάζε κήλα, ν Αλάδνρνο ππνρξεσηηθά ζα 

πξνζθνκίδεη ζηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. : 
   

α) ηηο κεληαίεο Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ απαζρνινχκελνπ 
πξνζσπηθνχ,  

β) ηηο θαηαζηάζεηο αζθαιίζεσο ηνπ ΗΚΑ,  
γ) ην Πίλαθα πξνζσπηθνχ ηνπ .ΔΠ.Δ.,  
δ) ηελ αληίζηνηρε θάζε κήλα Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε κε ηελ 
απφδεημε θαηάζεζήο ηεο θαη 
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ε) ηελ αληίζηνηρε πιεξσκή εηζθνξψλ θαη εμνθιεηηθέο κηζζνδνζίαο 
πξνο ηνπο ππαιιήινπο/εξγάηεο (άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ λ. 1082/1980, Α΄ 
250 θαη 5 ηνπ λ. 3227/2004, Α΄ 31). 
 
Καηά ηε πξψηε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ν Αλάδνρνο ζα 

πξνζθνκίζεη θαη ηηο αληίζηνηρεο Αηνκηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (Π.Γ. 
156/94) ησλ εξγαδνκέλσλ, ζεσξεκέλα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. ηελ 
πεξίπησζε, φπνπ ην θαζεζηψο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο έρεη 
κεηαβιεζεί, ζα πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ ηα ηζνδχλακα έγγξαθα. 
 ην θφζηνο ππνινγηζκνχ λα ιεθζεί ππφςε ηα λέα πνζνζηά 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηπρφλ έθηαθηεο ινηπέο εηζθνξέο. 
 Ζ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ ζα γίλεηαη ζην Λνγηζηήξην ηνπ 

Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εμφθιεζε ηνπ Σηκνινγίνπ θαη 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ σξαξίνπ 
θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ζα πξνζθνκίδεηαη ν 
ζπκπιεξσκαηηθφο/ηξνπνπνηεηηθφο πίλαθαο σξαξίνπ εξγαζίαο 
(παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4144/2013). Απψηεξνο ζθνπφο 
είλαη ε πξφιεςε γηα απνηξνπή παξαβάζεσλ ηεο αζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Δηδηθά, αλ παξαβηάδεηαη ε εξγαηηθή λνκνζεζία 
γηα θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ, επηδνκάησλ ενξηψλ θαη 
αδείαο, αλαδξνκηθψλ απνδνρψλ, πξνζαπμήζεσλ γηα εξγαζία θαηά 
Κπξηαθέο θαη αξγίεο, κηζζψλ-εκεξνκηζζίσλ βάζεη ηεο Δ.Γ...Δ. ή 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ή βάζεη αηνκηθήο ζπκθσλίαο, ακνηβήο 
εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη θαηά ηελ έθηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο κε 
πξνζαχμεζε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά παξάβαζε 
πελζεκέξνπ, ηνπ επηδφκαηνο γάκνπ ζε ρήξνπο, δηαδεπγκέλνπο θαη 
άγακνπο γνλείο. 
 
Απαηηνύκελα πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ 
πιεξσκή : 
 

 Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε 
ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 

 Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ Αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ 
έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 

 Αζθαιηζηηθή & θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα κε ηελ ιήμε ηεο 
πξνεγνχκελεο.  

 Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 
Τπεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 
9.7  Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη β) 
ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηε ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 
αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ). 
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9.8. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο 
ζα δηελεξγεζεί απφ ηνπο αξκνδίνπο επηβιέπνληεο ηνπ έξγνπ (9.1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ), θαζψο επίζεο απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ 
Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ην νπνίν θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν 
φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε 
φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ 
ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ λ. 4412/2016.  

 
9.9. Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. Με 
εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε χκβαζε κπνξεί λα 
απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ Αλάδνρν πνπ 
αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

 
9.10. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη 

απφ ηνλ Αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή 
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια 
ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Σν εκεξνιφγην 
ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο χκβαζεο, πνπ κπνξεί λα 
ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο 
χκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ 
απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηε έδξα ηεο 
ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ 
ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απφ ηελ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

9.11. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ 
κε ην Ν.4446/2016 «Πησρεπηηθφο Κψδηθαο, Γηνηθεηηθή Γηθαηνζχλε, 
Σέιε- Παξάβνια, Οηθεηνζειήο απνθάιπςε θνξνινγεηέαο χιεο 
παξειζφλησλ εηψλ, Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, Σξνπνπνηήζεηο ηνπ 
Ν.4270/2014 θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 240/Α/22-12- 2016).  

9.12. Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν θφξν 
εηζνδήκαηνο. Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε φηη πξνβιέπεηαη 
ζηελ ζρεηηθή ηζρχνπζα θείκελε Ννκνζεζία. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

10.1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα, φπσο απηή έρεη νξηζζεί κε ηελ 
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αξ. 1.8/2017 Απφθαζε ηνπ Γ../Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαη σο νξίδεηαη ζην άξζξν 
100 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

10.2. Σν αλσηέξσ αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 
ζηελ παξνχζα. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, 
νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 
δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, φπσο 
εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 
4412/16. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα. 
 

10.3. Αλ ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, δελ 
θαηαζηεί δπλαηή ηελ εκέξα ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο 
(φπσο απεξγία ησλ ππαιιήισλ), αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα εκέξα θαη 
ψξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαη αλ ε κέξα απηή είλαη αξγία ηελ 
πξψηε επφκελε εξγάζηκε κέξα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζα ελεκεξψζεη κε fax ή e- mail φινπο 
ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηελ αλαβνιή θαη ζα νξίδεη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο 
λέαο πλεδξίαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή θάθεινη πξνζθνξάο 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κέρξη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο λέαο  
πλεδξίαζεο. 

  
10.4. ε πεξίπησζε πνπ ην θψιπκα πθίζηαηαη θαη θαηά ηελ λέα εκέξα θαη 

ψξα, ε σο άλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 
 

10.5. Σα επηκέξνπο ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 
 
Α) Απνζθξαγίδεηαη ν θχξηνο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, 

κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά, αλά θχιιν. ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαηξεηηθνχ κεραλήκαηνο, 

ππνγξάθνληαη ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα. Σν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεί 

φζνπο ππέβαιιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη 

απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο 

επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί κε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Β) ηελ ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

ζε επφκελε θιεηζηή πλεδξίαζε θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε 
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ησλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ 

πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Γηαθήξπμεο. 

Γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ 

ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 

νξηζζεί κε εηδηθή πξφζθιεζε θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα 

φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ 

ζηάδηα Α΄ θαη Β΄ νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.  

10.6 Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε Απφθαζε 

ηνπ Γ../Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ – ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 
 
 

11.1. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ν Αλαζέησλ Φνξέαο 
κπνξεί λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπ πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα 
δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ 
έρνπλ ππνβάιιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα 
είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή 
ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή 
ππνςεθίνπο, ρσξίο λα δεηεζεί απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, δελ 
ιακβάλεηαη ππφςε. 

11.2. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, 
επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ 
επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε 
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηώκαηα ζπζθεπαζίαο θαη 
ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, 
ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ 
ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο Γηαθήξπμεο, πνπ δελ επηθέξνπλ 
έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα 
λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ 
εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14, 
κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, 
δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα 
ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ε κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, 
θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε 
δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο 
ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε 
ή ζπκπιήξσζε, αθφκα θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 
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11.3. Ζ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε 
κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή 
κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο χκβαζεο.      

11.4. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπ πξνζθέξνληεο ή 
ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία 
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν 
ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ 
πεξηέρεη αζάθεηεο ή ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο 
παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ν 
Αλαζέησλ Φνξέαο θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε 
απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο 
πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

11.5. Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή 
ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4, είλαη ππνρξεσηηθή 
γηα ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε 
δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο 
πξνζθνξάο. 
  

ΑΡΘΡΟ 12  

ΑΠΟΦΑΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

12.1 ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο 
γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

12.2. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο θνηλνπνηεί, ακέζσο κεηά ηελ Απφθαζε 
θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα κε 
θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν θ.ιπ.), επί απνδείμεη. 

 
12.3 Ζ Απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, 

εθφζνλ ν Αλαζέησλ Φνξέαο δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο 
πξνζθέξνληεο. 
 

12.4 Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο Απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε 
ζχλαςε ηεο χκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ 
ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

 
Α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιήο επί απηψλ, 

Β) θνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν, 
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
άξζξνπ 80, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 
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12.5.  Μεηά ηελ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επέιεπζε ησλ ελλφκσλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν Αλαζέησλ Φνξέαο 

πξνζθαιεί ηνλ Αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

12.6.  Καηά ην ζηάδην απηφ επηηξέπεηαη, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηνπ 

Αλαζέηνληνο Φνξέα θαη ηνπ πξνο νλ ε θαηαθχξσζε πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ, ε κείσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο. 

12.7. Ζ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν 

Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ χκβαζε κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο 

θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηε πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 

ηνπ Ν. 4412/16. 

12.8.  Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν Αλαζέησλ Φνξέαο εηδνπνηεί 

εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014, ησλ θάησζη 

δηθαηνινγεηηθψλ: 

I) ΦΔΚ ζύζηαζεο θαη ΦΔΚ ζπγθξόηεζεο ηεο εηαηξείαο. 

II) Σελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε εγγύεζε θαιήο 

εθηέιεζεο (πξσηόηππε).  

III) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, ηζρχνπζεο θαηά ηελ 

εκέξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, ηφζν γηα ηε θχξηα αζθάιηζε, φζν 

θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

IV) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, 

απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

V) Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα: 
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1. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 

 
2. Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο 

πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη 
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ Κξαηψλ – κειψλ ηεο 
Έλσζεο θαη ζηε παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη φπσο 
νξίδεηαη ζηε θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα. 

 
3. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ, φπσο θπξψζεθε κε ην Ν.2803/2000. 

 

4. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 
απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο. 

 
5. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 2005/60/EK ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 3691/2008. 

 
6. Παηδηθή Δξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηε 
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 4198/2013. 

 
Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 

είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ.  

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο είλαη: 
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 θπζηθά πξφζσπα 

 νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

 δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. 

 Πξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. 

 Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ 
ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί 

ηνπ. 

VII) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο 

ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο: 

 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 
 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 
 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία (πεξί αιινδαπψλ ) 
 

 

VIII) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην αληίζηνηρν επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

IX) Νόκηκε εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ, 

εθφζνλ ππνβάιινληαη απφ ηξίην. 

     Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν 

νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

     Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξμνπλ 

ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ 

Αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ 

ηε θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ο Αλαζέησλ 

Φνξέαο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη 

απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

     Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο Αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληαη πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 

ηελ Αλαζέηνληα Φνξέα. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε 

αιεζή ή αθξηβή δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

     Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε 

ηελ ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε 

ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα γηα ηε ιήςε 

Απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ είηε 

γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζεο ηεο χκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 13 
 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
13.1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα νθείιεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα. 
Τπνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ 
ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 
13.2. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα 
πξέπεη  λα είλαη επαξθέο, λα έρεη φια ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, λα 
νκηιεί επαξθψο ηελ Διιεληθή γιψζζα, λα είλαη έκπεηξν θαη θαηάιιειν γηα ηελ 
επηηπρή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξνχ απνηειέζκαηνο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο.  
 
13.3. ε πεξίπησζε αδεηψλ, ξεπφ θ.η.ι. ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί 
αληίζηνηρν πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ θαη ηελ 
επίηεπμε ζπλερνχο θαη αδηάιεηπηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
 
13.4. Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη θαηψηεξεο 
ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) ..Δ., ζα ππάξρεη ζπλερήο 
ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ ζα θνηλνπνηεί ζηνλ Αλαζέηνληα 
Φνξέα ηελ ππνβιεζείζα ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαηάζηαζε 
πξνζσπηθνχ θαζψο, ηηο παληφο είδνπο ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο, ηηο 
εξγνδνηηθέο θξαηήζεηο πνπ ζα ηνλ βαξχλνπλ γηα ηελ θχξηα θαη επηθνπξηθή 
ζχληαμε θαζψο θαη ηελ πγεηνλνκηθή αζθάιηζε ηνπ ηδίνπ πξνζσπηθνχ. 
 
13.5. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη ν Αλάδνρνο δελ ηεξεί ηηο 
νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θαη εθόζνλ 
πξνεηδνπνηεζεί ζρεηηθά, από κέξνπο ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα θαη δελ 
ζπκκνξθσζεί, ηόηε ζα θηλεζεί ε δηαδηθαζία έθπησζήο ηνπ.   
 
13.6. Γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ επζχλεηαη ν ίδηνο. 
Δηδηθφηεξα ν Αλαζέησλ Φνξέαο δελ ζα θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε 
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Ωζαχησο, δελ ζα θέξεη θακία απνιχησο αζηηθή ή 
πνηληθή επζχλε ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζε ηξίηνπο (επηβαηηθφ 
θνηλφ, επηζθέπηεο ιηκέλα θ.η.ι.), επζχλε ηελ νπνία αλαιακβάλεη θαζ’ 
νινθιεξίαλ ν Αλάδνρνο. 
 
13.7. Σν απαζρνινχκελν απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσπηθφ, νπδεκία εξγαζηαθή 
ή άιιε ζρέζε ζα έρεη κε ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, ν νπνίνο δελ αλαιακβάλεη 
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, γηα ην νπνίν 
ππεχζπλνο εξγνδφηεο, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο θαη επζχλεο, είλαη κφλν ν 
Αλάδνρνο. 
 
13.8. Σν απαζρνινχκελν απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσπηθφ, νθείιεη λα είλαη 
άςνγν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαζέηνληα 
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Φνξέα αιιά θαη πξνο ηξίηνπο. Δπίζεο λα είλαη ελδεδπκέλν κε θαηάιιειν 
ελδεηθηηθφ έλδπκα ην νπνίν ζα θέξεη ην ζήκα ηεο εηαηξείαο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
13.9. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππφινγνο απέλαληη ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα θαη 
ζα αληηθαζηζηά νπνηνλδήπνηε θαζαξηζηή ή θαζαξίζηξηα ή επηζηάηε θξηζεί 
αθαηάιιεινο απφ απηφλ. 
 
13.10. Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη αλαρψξεζή 
ηνπ ζα ελεκεξψλεη ηνλ επφπηε ηνπ ιηκαληνχ. 
 
13.11. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ ηπρφλ 
ζα πξνθιεζνχλ ζηνπο ρψξνπο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα 
θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 
 
13.12. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ άξηζην, ζπλερή θαη αλειιηπή 
θαζαξηζκφ ησλ ππαίζξησλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, 
φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. 
 
13.13. Ζ αμία ησλ κέζσλ θαζαξηζκνχ θαζψο θαη ησλ πιηθψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζαθνπιψλ απνξξηκκάησλ, ηα νπνία ζα 
απαηηεζνχλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, εθηφο ηνπ ραξηηνχ πγείαο θαη ηνπ 
ζαπνπληνχ, ηα νπνία ζα ηα παξέρεη ν Αλαζέησλ Φνξέαο. 
 
13.14. Σα εξγαιεία, κεραλήκαηα θ.η.ι., πνπ ζα είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο χκβαζεο ζα ηα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο κε επζχλε θαη δαπάλεο 
ηνπ ζα ηα ζπληεξεί. Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο ησλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, 
ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο ζα θέξεη θαη ηελ επζχλε ηεο κεηαθίλεζεο 
απηψλ. 
 
13.15. Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε βάζεη ηεο 
ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθζεί, παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
 
13.16. Ο Αλάδνρνο ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα γηα θάζε 
πιεκκέιεηα θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ή γηα κε ηήξεζε ησλ φξσλ 
ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθζεί, είηε απηή ε πιεκκέιεηα νθείιεηαη ζηνλ ίδην 
ηνλ Αλάδνρν είηε ζε θάπνην ππάιιειν ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
13.17. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα 
θαηαγγειζεί ε χκβαζε. 
 
13.18. Σν έξγν ηεο θαζαξηφηεηαο ζα ην παξαθνινπζεί ν Πξντζηάκελνο 
Ληκεληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, ν νπνίνο ζα πξνβαίλεη ζε 
παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
 
13.19. Ο Αλάδνρνο ζα νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηε κεζνδνινγία πνπ ζα 
αλαθέξεη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ε νπνία 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ Οκάδα Έξγνπ πνπ αλαιπηηθά ζα αλαθέξεη ζε 
απηήλ. 
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13.20. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ν Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ηνλ Αλαζέηνληα 
Φνξέα γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη κε ηελ ππνβνιή θαηάζηαζεο 
πξνζσπηθνχ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή άδεηαο εξγαζίαο. Δπίζεο 
ελεκέξσζε ζα πξέπεη  λα γίλεηαη ζε πεξίπησζε ηπρφλ αιιαγψλ πξνζσπηθνχ 
πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ζ αιιαγή νκάδαο έξγνπ ή ηπρφλ 
πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζεο θαη έγθξηζεο ηνπ 
Αλαζέηνληα Φνξέα ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε 
ηεο νκάδαο έξγνπ. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο δέθαεκέξνπ απφ ηελ 
έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα σο πξνο ην ζέκα απηφ, ζα 
ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
13.21. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο 
Νφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (Δξγαηηθή Ννκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο 
γηα ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, απνδεκηψζεσλ, θφξσλ 
θ.η.ι., επζχλεηαη δε έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε 
ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Δπίζεο ζα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο 
ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην γηα θάζε ηξίην θαη ζα πξνζθνκίδεη 
Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα. 
 
13.22. Ο Αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ζε θάζε κέινο 
ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ φηη νπδεκία εμάξηεζε θαη εξγαζηαθή ή 
άιιε λφκηκε ζρέζε ζα έρεη κε ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα θαη φηη έλαληη απηνχ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζα ππέρεη απηφο θαη κφλνλ φιεο ηηο εθ ηνπ λφκνπ θαη ηεο 
ζχκβαζεο αζηηθέο, πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο. 
 
13.23. Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα 
είλαη αζθαιηζκέλν, εηδηθεπκέλν, πγηέο θαη  άξηζην ζην είδνο. Δγγπάηαη φηη δελ 
ζα απαζρνιήζεη ή ζα εθκεηαιιεπζεί αλήιηθνχο θάησ ησλ 15 εηψλ (άξζξα 138 
θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο). 
 
13.24. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο είλαη απαιιαγκέλνο απφ θάζε επζχλε θαη 
ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 
 
13.25. Απαγνξεχεηαη ε αλαδνρή απφ άιιν πξφζσπν νπνηνλδήπνηε 
δηθαησκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα απνξξένπλ απφ ηελ  χκβαζε πνπ ζα 
ππνγξαθεί θαη ε εθρψξεζε θαη ελερπξίαζε νπνηνλδήπνηε απαηηήζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
 
13.26. Ο Αλάδνρνο ζα εγγπάηαη φηη ην έξγν ζα εθηειέζεη ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο χκβαζεο πνπ ζα 
ππνγξαθζεί, ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο ππνδείμεηο ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, ηνπο 
ηερληθνχο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πινπνίεζε παξφκνησλ έξγσλ θαζψο 
θαη ζχκθσλα κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη 
πγηάλεηο, ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην, ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 
ηέρλεο. 
 
13.27. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θξνληίδεη λα κελ πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα ή 
θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ πινίσλ θαζψο νθείιεη λα 
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κεξηκλά, θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, λα κελ παξαθσιχεηαη ε 
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα. 
 
13.28. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα επηθαιεζζεί ιφγν αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε 
εκπξφζεζκε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο  εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, νχηε δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα ηνλ 
βαξχλνπλ απφ ηελ χκβαζε, εάλ δελ επηθαιεζζεί θαη απνδείμεη ηα 
πεξηζηαηηθά ηεο αλσηέξαο βίαο, εληφο 15 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζα 
ιάβνπλ ρψξα ηα πεξηζηαηηθά απηά. 
 
12.29. Ο Αλάδνρνο ζα αλαιακβάλεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη 
θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα απνθχγεη πεξίπησζε θελψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
ζε πεξίπησζε απεξγίαο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ. 
 
13.30. Ο Αλάδνρνο νθείιεη  θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, λα 
ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνο απνθπγή ξχπαλζεο ρεξζαίνπ θαη 
ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη ππνρξενχηαη ζηελ αληηκεηψπηζε  νπνηνπδήπνηε 
πεξηζηαηηθνχ ξχπαλζεο ηπρφλ πξνθιεζεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ. 
 
13.31. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 
Γίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο ή Γηεζλείο 
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Ζ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ απηψλ ζα ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ αξκφδην φξγαλν ηνπ 
Αλαζέηνληα Φνξέα πνπ ζα επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  
  
13.32. ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο απφ ηνλ 
Αλάδνρν θαη αθνχ έρεη εθπέζεη ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο, επηβάιιεηαη ζε 
απηφλ επηπξνζζέησο πνηληθή ξήηξα ε νπνία νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 10% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο.  

ΑΡΘΡΟ 14 
 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
 

14.1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε 
απηήο, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη 
λα κελ γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη 
ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα 
εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα. Ο 
Αλάδνρνο κεηαθέξεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 
 
14.2. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Αλαδφρνπ θαζ’ 
νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ απηνχ. Ωο εκπηζηεπηηθέο 
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πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα 
θαη εάλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα. 
 
14.3. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία 
απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, ν Αλαζέησλ Φνξέαο δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη 
λα αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο, ζεηηθέο ή 
απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη λα 
πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, θεξχζζνληάο 
ηνλ έθπησην. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
 

ΔΝΝΟΜΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
 
 

15.1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο, ν νπνίνο έρεη ή είρε 

ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε Γεκφζηα χκβαζε ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ 

εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαζέηνληαο Φνξέα θαηά 

παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη έλζηαζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/16. 

15.2. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα χκβαζε (εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ 
εμήληα ρηιηάδσλ επξψ ρσξίο ΦΠΑ), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά 
πξάμεο ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε 
(5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο 
Γηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 
15.3. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, ν νπνίνο 

απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/16, 
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 
άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 1% επί 
ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο χκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 
δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ Αλαζέηνληνο 
Φνξέα, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Απνθαζίδνλ Γηνηθεηηθφ 
Όξγαλν.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
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16.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο κε δηθαίσκα παξάηαζεο κέρξη ηξεηο (3) κήλεο θαηφπηλ Απνθάζεσο ηνπ 
Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., κε νηθνλνκηθή αλαινγηθή επέθηαζε.  
Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο, ζα έρεη 
έλαξμε γηα κελ ηνπο ππαίζξηνπο θαη ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο ηεο Υεξζαίαο 
Εώλεο Ληκέλα Ραθήλαο από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, γηα δε ηνπο 
ππαίζξηνπο θαη ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο ηεο Υεξζαίαο Εώλεο Ληκέλα 
Αγίαο Μαξίλαο ε  παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζα έρεη έλαξμε από 
05/05/2017.   
 
16.2.  Αξκφδην Όξγαλν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε «Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο» ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ζ΄ ΤΠΑΝΑΥΧΡΖΖ  

 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κεηαβνιήο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο 
Γηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο 
ππαλαρψξεζεο ηεο απφ ηελ ελ ιφγσ αλάγθε παξνρήο ππεξεζίαο ζε θάζε 
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εμ απηνχ 
ηνπ ιφγνπ ζηνπο Τπνςεθίνπο. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε 
επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί 
δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη πιήξε 
απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ, ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα, ζην ζχλνιφ ηνπο. Οπνηεζδήπνηε 
δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ 
απφ ηνπο Τπνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ 
νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο 
δαπάλεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 

 Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, 
εθφζνλ:  
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16, 
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 258 ηεο 
ΛΔΔ. 
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Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαηαγγέιιεη ππνρξεσηηθά ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηεο εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ.5 ή ηεο παξ.7 ηνπ 
άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/10, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

 
16.1. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ θαηά ηε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, νη ζπκβαιιφκελνη ζα πξνζπαζνχλ λα 
ηελ επηιχνπλ θηιηθά. 
 
16.2. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αξκφδηα ζα είλαη απνθιεηζηηθά ηα Γηθαζηήξηα 
ησλ Αζελψλ. 
 
Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), ηνπ ΓΗΑΤΓΔΗΑ, 
ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαζψο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.. 
 
ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΝΣΑΗ: 
 
Σνπνγξαθηθά ρεδηαγξάκκαηα Υψξσλ. 

 

Γηα ηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο Ραθήλαο ΑΔ 

Ζ Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο  

 

           Αηθαηεξίλε Αδακνπνύινπ  

 






