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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

Ταχυδρομική διεύθυνση  ΕΔΡΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 
ΤΑΝΑΓΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Θ.23 

Πόλη  ΑΘΗΝΑ/ ΤΑΝΑΓΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός  11527/ 32009 

Χώρα  ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS  GR3/ GR241  

Τηλέφωνο  22620 52000,-52608,-52891/ 210 7799622 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   mvasiliou@haicorp.com & 
RAPTOPOULOU.Domna@haicorp.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες  κα Μαρία Βασιλείου & κα Δόμνα Ραπτοπούλου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  http://www.haicorp.com/ 

 

Είδος και Κύρια Δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής  

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι  Δημόσια  Επιχείρηση  Κοινής  Ωφέλειας,  ανήκει  στην  Κεντρική  Κυβέρνηση  - 
Νομικά  Πρόσωπα  της  Κεντρικής  Κυβέρνησης  και  Δημόσιες  Επιχειρήσεις  (Υποτομέας  S1311)  και  η  κύρια 
δραστηριότητά της είναι η συντήρηση, επισκευή και κατασκευή αεροσκαφών.  

   

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

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

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  

δ)  Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  

 

1.2 Χρηματοδότηση -Στοιχεία Διαδικασίας 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή  
(“Εκτελεστικές Συμβάσεις”) είναι η ΕΑΒ ΑΕ. 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σε συνδυασμό με τα άρθρα 39 και 
273 του ν. 4412/16.  
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας – 
Πλαίσιο 

1.3.1 Αντικείμενο της Συμφωνίας – Πλαίσιο 

Αντικείμενο  της  Συμφωνίας  –  Πλαίσιο  είναι  η  παροχή  υπηρεσιών  εκπαίδευσης  μέσω  υλοποίησης 
μαθημάτων στα  Εκπαιδευτικά Αντικείμενα  (μαθήματα)  που αναφέρονται  στο συνημμένο στην παρούσα 
Παράρτημα «Α», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα ως άνω μαθήματα (modules), καθώς 
και οι  συνολικές εκτιμώμενες ώρες  ανά μάθημα  (module)   απαριθμούνται στον πίνακα μαθημάτων του  
Παραρτήματος «Α», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο  των  υπηρεσιών  εκάστου  τμήματος  (μαθήματος)  ,  οι  οποίες 
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης, , όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα «Α». 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή/και περισσότερα  ή/και όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με 
μοναδικό  κριτήριο  τη  χαμηλότερη  τιμή  ανά  ΤΜΗΜΑ  (μάθημα),  υπό  τον  όρο  ότι  οι  συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς θα έχουν τα ελάχιστα προσόντα, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Παράρτημα «Α» της 
παρούσας, ανά μάθημα, και στην υπ’ αριθ. 147-01 Τεχνική Οδηγία ΥΠΑ (Παράρτημα «Α»). 

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 80400000-8. 

1.3.2 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα (μαθήματα) 

Η  παρούσα  συμφωνία-πλαίσιο  υποδιαιρείται  στα  κάτωθι  τμήματα  (μαθήματα)  του  Πίνακα,  όπως 
αναλύεται στο Παράρτημα «Α» : 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 

 

 

1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων  

Η  ολοκλήρωση  αυτής  της διαγωνιστικής  διαδικασίας  θα  οδηγήσει  στη  σύναψη  Συμφωνίας  –Πλαίσιο  με 
περισσότερους  από  έναν  οικονομικούς  φορείς,  ανά  μάθημα  (Πίνακας  Επιτυχόντων  ανά  Μάθημα,  με 
έναρξη  από  την  χαμηλότερη  τιμή  ανθρωποώρας).  Σε  περίπτωση  ανάδειξης  μικρότερου  αριθμού 

EASA NON EASA

1 MODULE 1. Mathematics for B1 & B2 Categories 90 6 540 4.860 14.580

2 MODULE 2. Physics for B1/B2 Categories 120 6 720 6.480 19.440

3 MODULE 3. Electrical Fundamentals for B1/B2 Categories 120 7 840 7.560 22.680

4 MODULE 4. Electronic Fundamentals for B1/B2 Categories 90 8 720 7.680 23.040

5 MODULE 5. Digital Techniques - Electronic Instrument Systems for B1/B2 Categories 168 8 1344 14.784 44.352

6 MODULE 6. Materials And Hardware for B1/B2 Categories 120 8 960 10.560 31.680

7 MODULE 7A. MAINTENANCE PRACTICES for B1/B2 Category 566 2 1132 12.452 37.356

8 MODULE 8. Basic Aerodynamics for B1/B2 Categories 66 8 528 5.280 15.840

9 MODULE 9A. Human Factors for B1/B2 Categories 60 8 480 4.800 14.400

10 General English 720 8 5760 42.240 126.720

11 Technical English 120 8 960 7.680 23.040

12 Maintenance practices fundamentals 150 7 1050 9.100 27.300

13 General Mechanical Engineering (Manufacturing Technology) 546 2 1092 12.012 36.036

14 General Mechanical Engineering (Engine Mechanics) 258 2 516 5.676 17.028

15 General Mechanical Engineering (Special Processes) 120 2 240 2.640 7.920

16 General Mechanical Engineering (Mechanical Systems Electrical Interface) 66 2 132 1.452 4.356

17 Inspection Fundamentals and Non-Destructive Testing 210 2 420 4.620 13.860

18 General Electrical/Electronic Engineering (Advanced Electricity and Analogue Electronics) 330 7 2277 24.981 74.944

19 General Electrical/Electronic Engineering (Advanced Digital Electronics) 390 7 2730 30.030 90.090

20 General Electrical/Electronic Engineering (Navigation Systems) 240 7 1680 18.480 55.440

21 General Electrical/Electronic Engineering (Communication Systems) 240 7 1680 18.480 55.440

22 Quality Management Systems (Quality) 21 12 252 2.268 6.804

23 Safety Management Systems (Safety) 21 12 252 2.268 6.804

24 Aircraft Type Training 150 3 450 4.950 14.850

26.755 261.333 784.000
α)       Για τα Α/Α 1 έως 9 τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι «Σύμφωνα με την Υποχρεωτική Τεχνική Οδηγία της ΥΠΑ 147-01».

β)       Για τα Α/Α  12 έως 23 τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι «Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης με αποδεδειγμένη γνώση του αντικείμενου και επιθυμητή 2ετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία»

γ)       Για το Α/Α  11 τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι "Πτυχιούχοι καθηγητές αγγλικών με 2ετή διδακτική προϋπηρεσία εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες και γνώση τεχνικής ορολογίας "

δ)       Για το Α/Α  10 τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι "Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας με 2ετή διδακτική προϋπηρεσία εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας"

ε)        Για το Α/Α 24, Τα ελάχιστα προσόντα είναι κάτοχοι μεταλυκιακής εκπαίδευσης ή ΣΤΥΑ με εκπαιδευτική εμπειρία σχετική με τον τύπο Αφους που προσφέρουν. 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (€)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΑ/Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (€)

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΑΞΕΩΝ

ESTIMATED TOTAL 

INSTRUCTOR HRS
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οικονομικών φορέων, μπορεί να συναφθεί Συμφωνία - Πλαίσιο με λιγότερους ή όλους τους οικονομικούς 
φορείς (π.χ. έναν ή και δύο οικονομικούς φορείς). 

1.3.4 Εκτιμώμενη αξία της Συμφωνίας-Πλαίσιο  

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  Συμφωνίας-Πλαίσιο,  για  όλη  τη  διάρκεια  των  τριών  (3)  ετών,  ανέρχεται  στο 
συνολικό  ποσό των 784.000,00 €,  χωρίς Φ.Π.Α.  (βάσει της  τρέχουσας νομοθεσίας οι  εν λόγω υπηρεσίες 
απαλλάσσονται από Φ.Π.Α.).  

Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε αντικειμενικά μετά τη λήψη υπόψη 
του εκτιμώμενου συνόλου των ανθρωποωρών που θα χρειαστούν για την υλοποίηση των υπό ανάθεση 
υπηρεσιών και του κόστους εκάστης εξ αυτών.  

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς 
στο  πλαίσιο  της  Συμφωνίας-Πλαίσιο  με  την  αναθέτουσα  αρχή  («Εκτελεστικές  Συμβάσεις»)  θα  ορίζεται 
ρητώς στην πρόσκληση υπογραφής της/των Εκτελεστικής/ών Σύμβασης/ων που θα αποστέλλει κάθε φορά 
η  αναθέτουσα  αρχή  προς  τον/τους  οικονομικό/ούς  φορέα/είς  που  έχει/ουν  υπογράψει  Συμφωνία  - 
Πλαίσιο.   

1.3.5 Διάρκεια Συμφωνίας-Πλαίσιο  

Η διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται σε 36 μήνες (3 έτη) από την ημερομηνία υπογραφής της.  

Οι Εκτελεστικές  Συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως  και τη συμπλήρωση του χρόνου  διάρκειας της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο. Η διάρκεια των Εκτελεστικών Συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο.  

1.3.6 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η  Συμφωνία-Πλαίσιο  θα  ανατεθεί  σύμφωνα  με  το  κριτήριο  της    πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική 
άποψη προσφοράς με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) ανά ΤΜΗΜΑ (ΜΑΘΗΜΑ). 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  Συμφωνίας-Πλαίσιο  και  των  συμβάσεων  που  βασίζονται  σε  αυτήν 
(“Εκτελεστικές  Συμβάσεις”)  διέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄  εξουσιοδότηση  αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

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

του  ν.  4250/2014  (Α'  74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

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

του ν. 3861/2010  (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α’ 150) 

του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
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του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

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

του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

του  ΠΔ  39/4.5.2017 –  Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών 

της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

της  με  αρ.  56902/215/2.6.2017  (Β' 1924)  Απόφασης  του Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

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

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

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού  

Η  διαδικασία  του  διαγωνισμού  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του  ως  άνω  συστήματος.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες) 
ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  συστήματος  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,  μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 07-03-2020 και ώρα 9.00 π.μ. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ορίζεται η 17-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση 
της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα  επιστρέφονται  στους  προσφέροντες  χωρίς  να 
αποσφραγιστούν. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη  της  παρούσας  σύμβασης  απεστάλη  με  ηλεκτρονικά  μέσα  για  δημοσίευση  στις  12-02-2020, 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S : 2020/S 032-075386) 



8 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

(1). Tο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) την 14-02-2020. 

(2). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

(3). Προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τοπικό  Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

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

(5). Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε., στη διεύθυνση (URL) :  
http://www.haicorp.com στην διαδρομή : Εταιρικά Νέα ►Προκηρύξεις- Διαγωνισμοί ►Σε εξέλιξη. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α)  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  Συμφωνίας-Πλαίσιο  και  των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την 
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων, 
εφόσον επιλεγούν 

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των  πληροφοριών  που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της  Συμφωνίας-Πλαίσιο 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η  με  Αριθ.  προκήρυξης  στην  ΕΕ  S  :  2020/S  032-075386  της  Συμφωνίας-Πλαίσιο,  όπως  αυτή  έχει 
δημοσιευτεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) και από την αναθέτουσα 
αρχή στο «προφίλ αγοραστή» της. 

 η  παρούσα  Διακήρυξη    με  τα  Παραρτήματά    της  που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής  και 
ειδικότερα: 

 Παράρτημα Α – Αντικείμενο της Σύμβασης, 

  Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς,  

 Παράρτημα Γ – το Σχέδιο της «Συμφωνίας- Πλαίσιο» με τα Παραρτήματά της και το σχέδιο μιας 
«Εκτελεστικής Σύμβασης» και  

 Παράρτημα Δ -  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

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

 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της  Συμφωνίας-Πλαίσιο 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Συμφωνίας-Πλαίσιο, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Επιβάλλονται  στους  οικονομικούς  φορείς  οι  κάτωθι  απαιτήσεις  με  σκοπό  την  προστασία  του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της Συμφωνίας-Πλαίσιο: 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους  (συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που  
προκύπτουν από αυτά. Για το σκοπό αυτόν, κατά την παραλαβή των εγγράφων της Συμφωνίας-Πλαίσιο 
ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα 
ανωτέρω.  Την ως άνω υπεύθυνη δήλωση οφείλει να την υποβάλει ηλεκτρονικώς στην πλατφόρμα 
ΕΣΗΔΗΣ κατά την παραλαβή των εγγράφων της διακήρυξης και σε κάθε περίπτωση μαζί με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, της  παραγράφου 2.4.3. της παρούσας. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,   το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  διαδικτυακό 
τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Για  τον 
τρόπο  υποβολής  και  απάντησης  των  αιτημάτων  παροχής  διευκρινίσεων  εφαρμόζεται  το  άρθρο  14  της 
αριθμ. 56902/215/2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  (Β’ 
1923).  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων    υποβάλλονται  από 
εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά 
διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το 
ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής 
διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας είτε με άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν,  για οποιονδήποτε λόγο,  πρόσθετες πληροφορίες, αν και  ζητήθηκαν από  τον οικονομικό  φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

γ)  σε  οποιαδήποτε  άλλη  περίπτωση,  κατά  την  οποία  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει  πως  η  παράταση  είναι 
αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα,  όλα  τα  δημόσια  έγγραφα  που  αφορούν  αλλοδαπούς  οικονομικούς  φορείς  και  που  θα 
κατατεθούν  από  τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα,  και  η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων θα γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το 
αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά 
αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο  με  την  σφραγίδα  ‘’Apostile”  σύμφωνα  με  την  συνθήκη  της  Χάγης  της  05-10-61.  Η  επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή 
χρηματοδοτικά  ιδρύματα  ή  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  κατά  την  έννοια  των  περιπτώσεων  β΄  και  γ΄  της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημόσιων Συμβάσεων (ΣΔΣ) 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με 
παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
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λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή  περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  Συμφωνίας-Πλαίσιο  έχουν  φυσικά  ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν νομίμως 

δραστηριότητα,  στην  οποία  συμπεριλαμβάνεται  το  αντικείμενο,  που  αναφέρεται  στην  παρούσα 

διακήρυξη,  και  τα  οποία  πληρούν  όλες  τις  απαιτήσεις  συμμετοχής,  όπως  αυτές  απαριθμούνται  στην 

παρούσα διακήρυξη και είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό  ανάθεση  δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα  Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5  και τις  γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Για  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  Συμφωνίας-Πλαίσιο  δεν  απαιτείται  η  κατάθεση 
εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους :  

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

β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του 
οικονομικού φορέα,  

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

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

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

στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (I.K.E.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου    αφορά  κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική 

απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   
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β)  όταν  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα  κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός  φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν  αποκλείεται ο  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την 

καταβολή τους.  

ή/και 

γ)  η  Αναθέτουσα  Αρχή    γνωρίζει  ή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχουν  επιβληθεί  σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια 
ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)  δύο  (2) πράξεις επιβολής προστίμου  από  τα  αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  Συμφωνίας-Πλαίσιο, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του  οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους 
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα 
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που 
απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων 
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της  αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που 
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την  επιλογή  ή  την 
ανάθεση,  
(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,  
(ι) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, ως μη τηρήσας τους όρους σύμβασής του με την Ε.Α.Β. ή εάν η σύμβαση ή 
η συνεργασία του με την Ε.Α.Β. έχει καταγγελθεί από αυτή, για οποιονδήποτε λόγο. 
 
2.2.3.4.  Αποκλείεται,  επίσης,  οικονομικός  φορέας  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της 
παρούσας    σύμβασης  εάν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5.  Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της 
διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6.  Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες 
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης 
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της  ανωτέρω  δυνατότητας  κατά  την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 1. 

2.2.3.7.  Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την 
προηγούμενη  παράγραφο  εκδίδεται  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στις  παρ.  8  και  9  του  άρθρου  73  του  ν. 
4412/2016. 

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

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

(α)  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό,  απαιτείται  να  έχουν  συσταθεί  και  να 
εκπροσωπούνται  νόμιμα,  εφόσον  είναι  νομικά  πρόσωπα,  και  να  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. Επιπλέον απαιτείται να πληρούν σωρευτικά οι  ίδιοι, εάν είναι 
φυσικά  πρόσωπα,  ή  το  προσφερόμενο  από  αυτούς  προσωπικό,  για  κάθε  μάθημα,  εκ  του  Πίνακα 
Μαθημάτων  του  Παραρτήματος  «Α»,  για  τα  οποία  επιθυμούν  να  υποβάλλουν  προσφορά,  τους 
                                                           
1
  Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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απαιτούμενους  ακαδημαϊκούς  τίτλους  σπουδών,  καθώς  και  τις  απαραίτητες  άδειες  και  πιστοποιήσεις, 
που προβλέπονται για κάθε μάθημα και απεικονίζονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. Ειδικότερα, τα 
ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα  των  συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, όσον  αφορά  τη  διδασκαλία 
των  μαθημάτων  (modules)  του  Part  66  της  EASA,  υπαγορεύονται  από  την  προαναφερθείσα  Τεχνική 
Οδηγία  147.01,  έκδοση  2  της  Υπηρεσίας  Πολιτικής  Αεροπορίας  (ΥΠΑ),  του  Παραρτήματος  «Α»  της 
παρούσας.  Για  τα  υπόλοιπα  μαθήματα  του  Παραρτήματος  «Α»,  τα  ελάχιστα  απαιτούμενα  προσόντα 
διδασκαλίας τους αποτυπώνονται στους όρους αυτού.  

Ειδικότερα: 

1) Για  τα  μαθήματα  με  α/α  από  1  έως  9  (βλ.  Παράρτημα  Α)  να  διαθέτουν  τα  ελάχιστα  προσόντα 
«Σύμφωνα με την Υποχρεωτική Τεχνική Οδηγία της ΥΠΑ 147-01»(βλ.Παράρτημα Α). 

2) Για  τα  μαθήματα  με  α/α  από  12  έως  23  (βλ.  Παράρτημα  Α)  να  διαθέτουν  τα  εξής  ελάχιστα 
προσόντα: «Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης με αποδεδειγμένη γνώση 
του αντικείμενου και επιθυμητή 2ετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία» 

3) Για  το  μάθημα  με  α/α  11  (βλ.  Παράρτημα  Α)  να  διαθέτουν  τα  εξής  ελάχιστα  προσόντα: 
"Πτυχιούχοι καθηγητές αγγλικών με 2ετή διδακτική προϋπηρεσία εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας 
σε ενήλικες και γνώση τεχνικής ορολογίας " 

4) Για το  μάθημα  με α/α 10 (βλ. Παράρτημα  Α) να διαθέτουν τα  εξής ελάχιστα προσόντα:  "Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας με 2ετή διδακτική προϋπηρεσία εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας" 

5) Για το μάθημα με α/α 24 (βλ. Παράρτημα Α), να διαθέτουν τα εξής ελάχιστα προσόντα: «Κάτοχοι 
μεταλυκιακής  εκπαίδευσης  ή  ΣΤΥΑ  με  εκπαιδευτική  εμπειρία  σχετική  με  τον  τύπο  Α/φους  που 
προσφέρουν» 

Επίσης,  το  απαιτούμενο  ελάχιστο  επίπεδο  γνώσης  της  αγγλικής  γλώσσας  των    συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων είναι επιπέδου Β2 κατά CEFR. Επιθυμητό προσόν για τους εκπαιδευτές αποτελεί η 
γνώση της αραβικής γλώσσας.   

Σε περίπτωση που εκ του αντικειμένου της δραστηριότητάς  τους  -   σπουδών τους  προβλέπεται, από το 
νόμο, η εγγραφή των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στο οικείο Επιμελητήριο, για τις ανάγκες της 
παρούσας απαιτείται η εγγραφή τους σε αυτό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή 
εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη 
απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016.  Στην  περίπτωση 
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών 
ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή 
εμπορικά μητρώα. 

(β) Επίσης, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Η σύμβαση που θα υπογράφει 
με τον επιλεγέντα Ανάδοχο αποτελεί αποκλειστικά σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 

Οικονομικοί φορείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος, αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης 
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
της επιχείρησής τους, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας (μέσος όρος ετών 2017- 2018- 2019), 
ίσο  ή μεγαλύτερο με    το 15% του προϋπολογισμού του μαθήματος   ή  των μαθημάτων  για τα  οποία να 
επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Συμφωνίας 
– Πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2017, 2018 και 
2019),  να  έχουν  συνάψει συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  με  εκπαιδευτικούς  οργανισμούς  ή  φορείς  του 
δημοσίου ή ιδιωτικές εταιρείες, με αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας, για το οποίο υποβάλλουν 
προσφορά. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

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

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

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 
και  2.2.7  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως  δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα  «Δ»,  το  οποίο  αποτελεί 
ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ  καταρτίζεται  βάσει  του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες    του  Παραρτήματος  1.  Για  κάθε  Τμήμα 
(μάθημα)  πρέπει  να  συμπληρώνεται  ξεχωριστό  ΕΕΕΣ.  Το  ΕΕΕΣ  μπορεί  να  υπογράφεται  έως  δέκα  (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού, 
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα. 

Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση. 

Στην  περίπτωση υποβολής  προσφοράς  από  ένωση οικονομικών φορέων,  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις  συμμετοχής  τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  και  κατά  τη  σύναψη  της  Συμφωνίας  -  Πλαίσιο  στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  δικαιολογητικά,  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  που 
αναθέτει  τη  Συμφωνία  -  Πλαίσιο  διαθέτει  ήδη  τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  και  αυτά  εξακολουθούν  να 
ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

 

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  που  να  έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του και από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του 
διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους  - μέλους ή χώρας, που να είναι εν  ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του και  στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα,  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσωρινού  αναδόχου  αναφορικά  με  τους  οργανισμούς  κοινωνικής 
ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

Πέραν  του  ως  άνω  πιστοποιητικού,  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  δεν  έχει 
εκδοθεί  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 
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Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.3  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα,  τα  πιστοποιητικά  ότι  δεν  τελούν 
υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε 
διαδικασία  εξυγίανσης,  εκδίδονται  από  το  αρμόδιο  πρωτοδικείο  της  έδρας  του  οικονομικού  φορέα.  Το 
πιστοποιητικό   ότι  το  νομικό  πρόσωπο δεν έχει  τεθεί υπό εκκαθάριση με  δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά  ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα  (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό  περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  της  Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ)  Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3)  μήνες  πριν  από  την  υποβολή  του  από  το  οποίο  να  προκύπτουν  οι  πράξεις  επιβολής προστίμου  που 
έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την 
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν  το  κράτος-μέλος  ή  η  εν  λόγω  χώρα  δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφα  ή  πιστοποιητικά  ή  όπου  το 
έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις 
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.3,  τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον 
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού 
οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, 
είτε  απλή  υπεύθυνη  δήλωση  των  νομίμων  εκπροσώπων  του,  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε)  για  την  παράγραφο  2.2.3.4,  δικαιολογητικά  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών,  εφόσον  ο  προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο  Χρηματιστήριο  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  και  υποβάλλουν  περί  τούτου  υπεύθυνη  δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  οι  μετοχές    είναι  ονομαστικές,  το  οποίο  να  έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30) 
εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του,  καθώς  και  αναλυτική  κατάσταση  με  τα  στοιχεία  των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
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είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της,  ονομαστικές  μετοχές προσκομίζει  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  του  κράτους  της  έδρας,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  οι  μετοχές  είναι  ονομαστικές,  αναλυτική  κατάσταση  μετόχων,  με  αριθμό  των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει  ονομαστικές  μετοχές,  υποβάλλει  βεβαίωση  περί  μη  υποχρέωσης  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των 
μετοχών  και  αν  δεν  τηρείται  τέτοια  κατάσταση,  σχετική  κατάσταση  μετόχων  (με  1%),  σύμφωνα  με  την 
τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν  προσκομισθεί 
κατάσταση  κατά  τα  ανωτέρω,  η  εταιρεία  αιτιολογεί  τους  λόγους  που  οι  μέτοχοι  αυτοί  δεν  της  είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω,  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  υποβάλλεται  η  υπεύθυνη  δήλωση  της  κοινής  απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και 

στ) για  την  παράγραφο  2.2.3.8.  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον 
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού 
οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  εγκατάστασής  του,  είτε  απλή 
υπεύθυνη  δήλωση  των  νομίμων  εκπροσώπων  του,  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 
με  το  άρθρο  74  του  ν.  4412/2016.αίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της 

απαίτησης του άρθρου 2.2. την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,  

B.2.  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  της  παραγράφου  2.2.4.  (α)  προσκομίζουν  πρωτότυπα  ή  νομίμως 
επικυρωμένα  αντίγραφα  των  τίτλων  σπουδών,  απαραίτητων  αδειών  και  πιστοποιήσεων  ανά 
προσφερόμενο  μάθημα,  όπως  αυτά  αναλυτικά  προβλέπονται  στο  Παράρτημα  «Α»  της  παρούσας.  Σε 
περίπτωση που εκ του αντικειμένου της δραστηριότητάς τους -  σπουδών τους απαιτείται η εγγραφή τους 
στο  οικείο  Επιμελητήριο,  κατά  τα  προβλεπόμενα στην  παράγραφο  2.2.4.,  οι  συμμετέχοντες  οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν και βεβαίωση - πιστοποιητικό εγγραφής τους σε αυτό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  Παραρτήματος  XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας  ότι  δεν  τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 

Οι    εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 



20 

 

Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  της  παραγράφου  2.2.4.  (β)  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν 
πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτόν.  

     Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που 
συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του 
Προσαρτήματος Α΄  του ν. 4412/2016,  μπορούν να προσκομίζουν στις  αναθέτουσες  αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  Δήλωση περί του ετήσιου ύψους του κύκλου εργασιών 
τους κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 καθώς και Ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για τα ίδια έτη ή 
και  φορολογικά  παραστατικά  (τιμολόγια,  αποδείξεις  παροχής  υπηρεσιών  κλπ.).  Εάν  ο  οικονομικός 
φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά,  μπορεί  να 
αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με  οποιοδήποτε  άλλο  κατάλληλο 
έγγραφο.  Εάν  η  επιχείρηση  του  οικονομικού  φορέα  λειτουργεί  για  χρόνο  μικρότερο  της  τριετίας  θα 
υποβάλει Ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Β.5. Για την απόδειξη της επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείς  προσκομίζουν  Κατάλογο  συμβάσεων  καθώς  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα 
συμβάσεων ή νόμιμων παραστατικών ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή συστατικών επιστολών.   

Β.6. Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονομικός  φορέας  είναι 
νομικό  πρόσωπο  και  υποχρεούται,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  να  δηλώνει  την  εκπροσώπηση  και  τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το  οποίο  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του.    Στις 
λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως 
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή  του    οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή 
προκύπτει  από  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ),  αρκεί  η  υποβολή 
αυτού, εφόσον  έχει εκδοθεί έως  τρεις  (3) μήνες πριν από  την υποβολή  του. Στις  λοιπές περιπτώσεις  τα 
κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 
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Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας 
εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση    του  νόμιμου 
εκπροσώπου,  από  την  οποία  αποδεικνύονται  τα  ανωτέρω  ως  προς  τη  νόμιμη  σύσταση,  μεταβολές  και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

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

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

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα 
ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  19  παρ.  2  του  ν.  4412/2016.  Επίσης  υποβάλλονται  πρακτικά 
αποφάσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (σε  περίπτωση  Α.Ε.)  ή  απόφαση  των  διαχειριστών,  νομίμων 
εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΙΚΕ) τα οποία θα αναφέρουν:  

α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,  

β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται 
ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης,  

γ)  τον  ορισμό  νομίμου  εκπροσώπου  για  το  διαγωνισμό  ή  τον  ορισμό  κοινού  νομίμου  εκπροσώπου  της 
ένωσης  για  το  διαγωνισμό  και  τον  τυχόν  ορισμό  αντικλήτου  της  ένωσης  για  τη  διαγωνισμό  με  πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας.  

δ) το Συντονιστή της Ένωσης,  

ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής.   

Β.8. Σχετικά με την υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους 
προσφέροντες, διευκρινίζονται τα εξής: 

α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων,  που  έχουν  εκδοθεί  από  τις  υπηρεσίες  και  τους  φορείς  της  περίπτωσης  α'  της  παρ.  2  του 
άρθρου  1  του  νόμου  4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα 
συμβολαιογραφικά  έγγραφα  (λ.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  συνεχίζει  να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
Επίσης,  γίνονται  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι 
απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση  (APOSTILLE),  οι  οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 
και σημείο 6.2.)  
γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
Γίνονται  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία      έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013),  καθώς  και  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών  εγγράφων  φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:  
Γίνονται αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών    εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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ε. Σε περίπτωση που εκ του αντικειμένου της δραστηριότητάς τους -  σπουδών τους απαιτείται η εγγραφή 
τους  στο  οικείο  Επιμελητήριο,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στην  παράγραφο  2.2.4.,  οι  συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν και βεβαίωση - πιστοποιητικό εγγραφής τους σε αυτό. Οι οικονομικοί 
φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  Παραρτήματος  XI 
του Προσαρτήματος Α � του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας  ότι  δεν  τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης 
 Β.9.  Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της Συμφωνίας - Πλαίσιο 

Κριτήριο  ανάθεσης  της  Συμφωνίας  -  Πλαίσιο  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ΜΑΘΗΜΑ. 

2.3.2 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη Συμφωνία-Πλαίσιο (“εκτελεστικές 
συμβάσεις”)  

Οι  εκτελεστικές  συμβάσεις  ανατίθενται σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  της  Συμφωνίας  - 
Πλαίσιο  και  θα  γίνεται  εκ  περιτροπής  ανάθεση  (Πίνακας  Επιτυχόντων  ανά  μάθημα,  πρώτα  καλείται  ο 
επιτυχών με το χαμηλότερο τίμημα ανά ανθρωποώρα κ.ο.κ.) των συμβάσεων σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς. 

Σε περίπτωση που η Συμφωνία – Πλαίσιο συναφθεί με έναν μόνο οικονομικό φορέα η αναθέτουσα αρχή 
δύναται  να  διαβουλεύεται  γραπτώς  με  τον  οικονομικό  φορέα  που  είναι  συμβαλλόμενο  μέρος  στη 
Συμφωνία-Πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του, σύμφωνα με τους 
όρους της Συμφωνίας-Πλαίσιο, βάσει των δεδομένων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης (τιμές αγοράς, 
δημοσιονομικές συνθήκες, ανάγκες φορέα κλπ.)  
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα «Α», της παρούσας, 
σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) της παρούσας, για κάθε ένα εκ των 
τμημάτων της Συμφωνίας - Πλαίσιο, για τα οποία επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά οι συμμετέχοντες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η 
παρούσα  διακήρυξη  (άρθρο  1.5),  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την με αριθμ. 56902/215/2017 Απόφαση του 
Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού 
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Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  (Β’  1923).  Ενημερωτικά  και  τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
αγγλική  γλώσσα,  χωρίς  να  συνοδεύονται  από  μετάφραση  στην  ελληνική,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στην 
παράγραφο 2.1.4. της παρούσας διακήρυξης. 

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν 
ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να 
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας  την    διαδικασία  εγγραφής  του  άρθρου  5  της  με  αριθμ.  56902/215/2017  Απόφασης  του 
Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 1923). 

Επισημαίνεται  ότι,  οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  δεν  έχουν  την  υποχρέωση  να  υπογράφουν  τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά  μπορεί  να  τα  αυθεντικοποιούν  με  οποιονδήποτε  άλλο  πρόσφορο  τρόπο,  εφόσον  στη  χώρα 
προέλευσής  τους  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  χρήση  προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  σε  διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση  στην  οποία  δηλώνεται  ότι  στην  χώρα  προέλευσης  δεν  προβλέπεται  η  χρήση    προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου  εδαφίου  φέρει  υπογραφή  έως  και  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2.  Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του 
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής 
προσφοράς  στο  Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

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

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

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

Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
του  ν.  4412/16,  υποβάλλονται  στον  οικείο  (υπο)φάκελο  ως  ξεχωριστό  αρχείο  και  σημαίνονται  από  τον 
οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,  υποβάλλει  στον  οικείο  (υπο)φάκελο  σχετική 
αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 
την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένων  Ηλεκτρονικής  Προσφοράς»  και  στον  κατά  περίπτωση  (υπο)  φάκελο  όλα  τα  στοιχεία  της 
προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable Document Format (pdf).  Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας 
παράγει  από  το  Σύστημα  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  (εκτυπώσεις  της  Τεχνικής  Προσφοράς  Προμηθευτή  και 
της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου pdf, τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη 
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προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών  σύμφωνα  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  8  με  αριθμ.  56902/215/2017  Απόφασης  του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’1923) και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο) φακέλους της 
προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και  του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου  pdf  (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 
πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των  αναφερθέντων  στην  τελευταία  υποπαράγραφο  της  παραγράφου  2.4.2.1  του  παρόντος  για  τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις  περιπτώσεις  που  με  την  προσφορά  υποβάλλονται  ιδιωτικά  έγγραφα,  αυτά  γίνονται  αποδεκτά  είτε 
κατά  τα  προβλεπόμενα  στις  διατάξεις  του  Ν.  4250/2014  (Α’  94),  είτε  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον 
συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης  

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

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

2.4.2.6. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, 
σε  μορφή  ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf  που  φέρει  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3  του 
άρθρου 8 με αριθμ. 56902/215/2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’1923), μέσω 
της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  Συστήματος.  Πιστοποιημένος  χρήστης  της  αναθέτουσας  αρχής, 
μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα η οποία αποδέχεται το σχετικό 
αίτημα του οικονομικού φορέα, μπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς 
στο Σύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας 
δύναται  να  υποβάλει  εκ  νέου  προσφορά  μέσω  του  Συστήματος  έως  την  καταληκτική  ημερομηνία 
υποβολής προφοράς 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

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

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ   το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείου 
τύπου PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της διακήρυξης (Παράρτημα «Δ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται  σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
73 του ν.4412/16. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές – κριτήρια 
συμμετοχής, που έχουν τεθεί από  την αναθέτουσα αρχή με τα  προβλεπόμενα στο  Παράρτημα   «Α» της 
Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται. 
Ειδικότερα,  στον  υποφάκελο  της  Τεχνικής  Προσφοράς  οι  συμμετέχοντες  οικονομικοί  φορείς 
περιλαμβάνουν: 

α)  Υπεύθυνη  Δήλωση,  ψηφιακώς  υπογεγραμμένη  κατά  τα  ως  άνω  προβλεφθέντα,  στην  οποία  οι 
συμμετέχοντες  θα  δηλώνουν  τα  προσόντα  που  διαθέτουν,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας 
διακήρυξης, για καθένα από τα τμήματα (μαθήματα), για τα οποία υποβάλουν προσφορά. 

β)  Υπεύθυνη  Δήλωση,  ψηφιακώς  υπογεγραμμένη,  κατά  τα  ως  άνω  προβλεφθέντα,  στην  οποία  οι 
συμμετέχοντες  θα  δηλώνουν  πως  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  παρούσας 
διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής. 

2.4.3.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) ανά Μάθημα, και 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν προσφορά για όσα από τα τμήματα (μαθήματα) της 
παρούσας επιθυμούν. Ειδικότερα, η προσφερόμενη τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά 
ανθρωποώρα  για  κάθε  ένα  από  τα  τμήματα  για  τα  οποία  ο  οικονομικός  φορές  υποβάλει  ξεχωριστή 
προσφερόμενη τιμή για ολόκληρη τη διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
ορισθείσα από το Παράρτημα «Α» ανώτατη τιμή ανά μάθημα για τρία έτη. 

Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο 
προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπό)φάκελο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει στο Παράρτημα «Β» της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,20%, ήτοι συνολικά 3,6%. 

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  
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Οι  τιμές  θα  δίδονται  σε  ΕΥΡΩ  και  θα  αναγράφονται  αριθμητικώς  και  ολογράφως,  σε  περίπτωση  δε 
ασυμφωνίας μεταξύ των δύο, λαμβάνεται υπόψη η τιμή που αναγράφεται ολογράφως. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
ανά Μάθημα, όπως καθορίζεται στην παρούσα.  

Στην  προσφορά  τους,  οι  συμμετέχοντες,    πρέπει  να  υπολογίζουν  εύλογο  ποσοστό  διοικητικού  κόστους 
παροχής  των  υπηρεσιών  τους,  των  αναλωσίμων,  του  εργολαβικού  τους  κέρδους  και  των  νόμιμων  υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, καθώς και το κόστος μεταφοράς τους.  

Εννοείται ότι, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε τμήμα υπάρχουν λιγότερες από τρείς  (3) προσφορές 
που διέρχονται  επιτυχώς όλα τα στάδια της αξιολόγησης, η Συμφωνία  - Πλαίσιο θα συναφθεί μόνο με 
τους  (2)  ή  με  τον  ένα  (1)  ανάδοχο,  που  υπέβαλε  προσφορά  που  διήλθε  επιτυχώς  όλα  τα  στάδια  της 
αξιολόγησης. 

Περαιτέρω  λεπτομέρειες  για  τον  τρόπο  λειτουργίας  της  Συμφωνίας  Πλαίσιο  παρατίθενται  στο 
Παράρτημα «Γ». 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

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

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

Η  ισχύς  της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο  ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως 
άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα 
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά 
περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι 
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την 
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω 
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

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

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών 
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προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται 
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί 
κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  σύμφωνα  με  την  παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ’ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016)  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά» 
ορίζεται για την 26-03-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»,  κατά  την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με  την  αποσφράγιση  των  ως  άνω  φακέλων,  ανά  στάδιο,  κάθε  προσφέρων  που  συνεχίζει  σε  επόμενο 
στάδιο  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  τους,  με  την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α)  Η  αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου.  Για τον έλεγχο την υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών, η αναθέτουσα αρχή  επικοινωνεί 
με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς,  σύμφωνα  με 
τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 
με  βάση  το κριτήριο  ανάθεσης  των εγγράφων της  σύμβασης.  Τα  ανωτέρω  υπό  στοιχεία  α  και β  στάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την 
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια  α΄  και  β΄  οι  φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσει 
πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  
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Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η 
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  οικονομικό  φορέα  που  θα 
συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  μέσω  της  λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία»  του  Συστήματος  σχετική  ηλεκτρονική    πρόσκληση  μέσω  του  συστήματος,  στους 
προσφέροντες οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στη Συμφωνία - Πλαίσιο, ανάλογα με τα τμήματα για 
τα  οποία  υπέβαλαν  προσφορά  και  προσέφεραν  τη  χαμηλότερη  τιμή  («προσωρινούς  Αναδόχους»),  και 
τους  καλεί  να  υποβάλουν  εντός  προθεσμίας  δέκα (10) ημερών    από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής 
ειδοποίησης  σε  αυτούς,  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών    που  περιγράφονται  στην  παράγραφο 
2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.7  αυτής. 

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται υπεύθυνη  δήλωση στην  οποία βεβαιώνεται  η  ακρίβειά τους  και  η 
οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3. του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την  παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο  συνοδεύεται  με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την  προσκόμιση  των 
δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων  συμμετοχής  και  πριν  το 
στάδιο  κατακύρωσης,  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  79  παρ.  5  εδαφ.  α’  του  ν.  4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που 
κατατέθηκαν. 
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Έκαστος  εκ  των  προσωρινών  Αναδόχων  κηρύσσεται  έκπτωτος,  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
για το συγκεκριμένο τμήμα, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)    κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν  με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  2.2.3  (λόγοι  αποκλεισμού)  και  2.2.4  και  2.2.6 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή  δεν  προσκομίσει  ένα  ή 
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή  δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα 
οριζόμενα ανωτέρω και  τη διαβίβαση του φακέλου στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη των προσωρινών αναδόχων ως εκπτώτων.  

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη Συμφωνίας -Πλαίσιο 

Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  δεν  έχει 
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τους προσωρινούς Αναδόχους, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  Συμφωνίας  –  Πλαίσιο    επέρχονται  εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α)  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  ή  σε  περίπτωση  άσκησης, 
παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  Α.Ε.Π.Π.  και  σε 
περίπτωση  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  Α.Ε.Π.Π.,  εκδοθεί  απόφαση  επί  της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

 
β)  κοινοποιηθεί  η  απόφαση  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος  υποβάλλει, 
στην  περίπτωση  που  απαιτείται,  έπειτα  από  σχετική  πρόσκληση,  υπεύθυνη  δήλωση,  που  υπογράφεται 
κατά  τα  οριζόμενα  στοάρθρο  79Α,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι,  δεν  έχουν  επέλθει  στο  πρόσωπό  του 
οψιγενείς  μεταβολές  κατά  την  έννοια  του άρθρου  104 και  μόνον  στην  περίπτωση  του  προσυμβατικού 
ελέγχου  ή  της  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  κατά  της  απόφασης  κατακύρωσης.  Η  υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους αναδόχους να προσέλθουν για υπογραφή της Συμφωνίας - Πλαίσιο 
εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Οι  αναδειχθέντες  οριστικοί    ανάδοχοι  θα υπογράψουν  Συμφωνία  –  Πλαίσιο,  σύμφωνα με  τα  κατωτέρω 
εκτεθέντα: 
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 Η Συμφωνία - Πλαίσιο αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ της ΕΑΒ και των οριστικών 
αναδόχων.  Αναπόσπαστα  μέρη  αυτής  θα  αποτελούν  η  παρούσα  Διακήρυξη  και  όλα  τα  Παραρτήματα 
αυτής, καθώς και οι προσφορές των αναδόχων. Η σύναψη της Συμφωνίας – Πλαίσιο πραγματοποιείται 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016,  όπως  ισχύουν. Η  Συμφωνία  –  Πλαίσιο  θα  αποτελεί 
ανεξάρτητο κείμενο. Σκοπός της Συμφωνίας – Πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους 
οποίους  οι  οριστικοί  ανάδοχοι  θα  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους  προς  την  ΕΑΒ  σε  συγκεκριμένα 
τμήματα, σύμφωνα και με τους όρους των σχετικών Εκτελεστικών Συμβάσεων. 

Με την έναρξη της  ισχύος της Συμφωνίας - Πλαίσιο και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, η ΕΑΒ μπορεί 
άμεσα  και  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  να  καλεί  τους  οριστικούς  αναδόχους  για  την  υπογραφή  των 
αντίστοιχων Εκτελεστικών Συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των όρων της Συμφωνίας – Πλαίσιο και 
τις  διατάξεις  του  άρθρου  4.3  της  παρούσας.  Η  Συμφωνία  -  Πλαίσιο  δεν  υπονοεί  καμία  υποχρέωση  εκ 
μέρους  της  ΕΑΒ  να  καλέσει  τους    αναδόχους  ή  να  εγγυηθεί  την  παροχή  εκ  μέρους  των    τελευταίων, 
υπηρεσιών οποιασδήποτε συγκεκριμένης αξίας και όγκου. 

Στην περίπτωση που κάποιος από τους ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω Συμφωνία – 
Πλαίσιο μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής 
κατά  παράβαση  της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  της  εσωτερικής  νομοθεσίας,  δικαιούται  να 
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 2 η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης 3. 

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά4  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του 
ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά περίπτωση  την  ένδειξη 
«Προδικαστική  Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο  σε  μορφή  ηλεκτρονικού  αρχείου 
Portable  Document  Format  (PDF),  το  οποίο  φέρει  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών5 

                                                           
2
   Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 

3
   Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

4
  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
5
   Σύμφωνα  με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του  ή  σε  περίπτωση  που,  πριν  την  έκδοση  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  επί  της προσφυγής,  η  αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο  τρίτο σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των  ισχυρισμών  του  παρεμβαίνοντος  και  δέχεται  (εν  όλω  ή  εν  μέρει)  ή  απορρίπτει  την  προσφυγή  με 
απόφασή  της,  η  οποία  εκδίδεται  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημέρα 
εξέτασης  της  προσφυγής.  Η  Αρχή  επιλαμβάνεται  αποκλειστικά  επί  θεμάτων  που  θίγονται  με  την 
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  συζήτηση  της  προσφυγής  και  κοινοποιείται  αυθημερόν  στον  προσφεύγοντα 
μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο. 
Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της  Αναθέτουσας  Αρχής 
κατατίθενται  μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  έως  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  τη  συζήτηση  της 
προσφυγής6 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ7. 

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου8.  Δικαίωμα  άσκησης  των  ίδιων  ενδίκων 
βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την  προδικαστική  προσφυγή.  Με  τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες 
με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοίχως  έως  τη  συζήτηση  της  αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

                                                           
6
   Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

7
   Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
8
   Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση  ή  την  πλήρη  γνώση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά9. 

Τέλος,  είναι  δυνατή  η  άσκηση  προδικαστικής  προσφυγής  στην  ΑΕΠΠ,  για  την  κήρυξη  ακυρότητας  της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε 
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να 
ακυρώσει μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει  ανάλογα το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                           
9
  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 

4.1 Εγγυήσεις  

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Εκτελεστικών Συμβάσεων  

Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  Σύμβασης,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται  σε  ποσοστό  0,5%  επί  της  συνολικής  αξίας  της  συμφωνίας-πλαίσιο  που  θα  υπογραφεί  ,  εκτός 
ΦΠΑ.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή  ,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ' 
ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5.  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον  τίτλο  της 
σχετικής  Εκτελεστικής  Σύβασης  και  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  72  του  ν. 
4412/2016. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  Εκτελεστικής  Σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης είναι για τέσσερα (4) έτη. 

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται  αύξηση  της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του 
αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η  
σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο   – Σύναψη των Εκτελεστικών Συμβάσεων 

Κατά  την  εκτέλεση  της    Συμφωνίας-Πλαίσιο  και  των  Εκτελεστικών  Συμβάσεων  οι  ανάδοχοι  τηρούν  τις 
υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που 
έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 
Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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

Οι  υπηρεσίες  θα  παρέχονται  στις  εγκαταστάσεις  της  ΕΑΒ  [Τανάγρα  (Σχηματάρι)  Βοιωτίας]  κατά  τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας της ΕΑΒ, βάσει προγράμματος που θα συνοδεύει τις Εκτελεστικές 
Συμβάσεις. Τις υπηρεσίες θα επιβλέπει εντεταλμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό της ΕΑΒ, με επισκέψεις 

του στους χώρους παροχής των υπηρεσιών.  

Ο  χρόνος  υλοποίησης  του  ανατεθέντος  τμήματος  της  σύμβασης,  θα  γίνεται  βάσει  του  αντιστοίχου 
χρονοπρογράμματος  και  μπορεί  να  παραταθεί  ή  να  μετατεθεί  μόνον  για  λόγους  ανωτέρας  βίας  που 
καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικού έγγραφου 
αιτήματος του και σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΕΑΒ Α.Ε. Η παρακολούθηση της 
εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, 
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σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και 
στην  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  Αναδόχου,  στη  λήψη  των  επιβεβλημένων  μέτρων  λόγω  μη 
τήρησης των ως άνω όρων. 

Εφόσον,  κατά  τη  διάρκεια  της  Συμφωνίας  -    Πλαίσιο,  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  ΕΑΒ  για  το 
συγκεκριμένο τμήμα της Συμφωνίας -Πλαίσιο, απαιτηθεί η παροχή υπηρεσιών και από άλλο ανάδοχο, η 
ΕΑΒ  θα  κοινοποιεί  αντίστοιχη  πρόσκληση  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  Εκτελεστικής  Σύμβασης 
σύμφωνα με τα ανωτέρω στον επόμενο κατά σειρά επιτυχίας κάθε φορά ανάδοχο, για το συγκεκριμένο 
αντικείμενο (τμήμα) και ούτω καθ’ εξής. 

Η  συμμετοχή  στη  Συμφωνία  -  Πλαίσιο  και  οποιοδήποτε  όφελος  απορρέει  από  το  γεγονός  αυτό, 
ανακαλείται αμέσως, στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει κληθεί αλλά δεν προσέλθει για να υπογράψει 
την Εκτελεστική Σύμβαση, εντός της τακτής προθεσμίας ή/και δεν υποβάλει τα ζητούμενα αποδεικτικά 
ή/και  πιστοποιητικά.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  η  ΕΑΒ  μπορεί  να  αναθέσει  το  σχετικό  μέρος  του 
Διαγωνισμού στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδοχο, κατά τα ανωτέρω. 

Ο  προσκαλούμενος  κάθε  φορά  ανάδοχος  θα  καλείται  να  υπογράψει  εντός  δέκα  (10)  ημερών  την 
επιμέρους Εκτελεστική Σύμβαση, για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπου θα καθορίζονται 
επακριβώς  όλοι  οι  σχετικοί  όροι  παροχής  των  υπηρεσιών  αυτών.  Οι  Εκτελεστικές  Συμβάσεις  που  θα 
συναφθούν κατά τα ανωτέρω διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Κάθε προσκαλούμενος ανάδοχος θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι εξακολουθεί να 
πληροί τα κριτήρια της παρούσας Διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η Συμφωνία – Πλαίσιο και θα 
υποβάλλει  επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  στην  παράγραφο  2.2.6.2.  της 
παρούσας, πριν τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης.  

Αν η τεθείσα προθεσμία για την υπογραφή της επί μέρους Εκτελεστικής Σύμβασης παρέλθει άπρακτη, η 
ΕΑΒ θα έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο της Συμφωνίας – Πλαίσιο. Στον ανάδοχο  που 
κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα ανωτέρω, επιβάλλονται  με απόφαση της ΕΑΒ, η οποία υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις : 

α)   Κατάπτωση ολική ή μερική της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της  Συμφωνίας – Πλαίσιο. 

β)     Στον έκπτωτο ανάδοχο δύναται να επιβληθεί προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από το σύνολο 
των διαγωνισμών της ΕΑΒ. 

Οι επί μέρους Εκτελεστικές Συμβάσεις μεταξύ της ΕΑΒ και του αναδόχου θα βασίζονται στη Συμφωνία - 
Πλαίσιο και θα ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους αυτής. Θέματα που τυχόν δεν καλύπτονται από τους 
όρους της Συμφωνίας - Πλαίσιο, θα ρυθμίζονται με τις επιμέρους Εκτελεστικές Συμβάσεις.  

Ο    ανάδοχος  θα  πρέπει  να  εκτελεί    τη  Συμφωνία  - Πλαίσιο και  τις  Εκτελεστικές  Συμβάσεις,  καθ’ όλη τη 
διάρκειά  τους,  ακριβόχρονα  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που  προβλέπονται  σε 
αυτές. 

Οι επιμέρους υπηρεσίες του αναδόχου θα εκτελούνται  σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΕΑΒ 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος: 

α) για την προσαρμογή του στους κανονισμούς ασφαλείας της ΕΑΒ. Τυχόν δε     παραβάσεις συνιστούν 
λόγο απομάκρυνσης του υπαιτίου. 

β)  να  μη  βαρύνεται  ο  ίδιος  με  αμετάκλητες  καταδικαστικές  αποφάσεις  ποινικών  δικαστηρίων  για 
ατιμωτικά αδικήματα π.χ. κλοπή – υπεξαίρεση -  απάτη κ.λ.π.   

γ)  για  λόγους  ασφαλείας  καθίσταται  σαφές  ότι  ο  ίδιος  θα  πρέπει  να  είναι  υπήκοος  χώρας  από  τις 
προβλεπόμενες  στο  άρθρο  2.2.1  της  παρούσας  και  θα  έχει  νόμιμη  άδεια  εργασίας/απασχόλησης, 
εφόσον απαιτείται. 

δ) για  την  ασφαλιστική  κάλυψη  του  ιδίου  καθώς  και  του  προσωπικού  που  τυχόν  χρησιμοποιεί  στον  
αρμόδιο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα.  
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Ο ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες, διατάξεις και εγκυκλίους που εφαρμόζονται στην ΕΑΒ και 
αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων, ευθυνόμενος αποκλειστικά για την σωματική ακεραιότητα του. 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ενημερώνει  την  ΕΑΒ  για  τυχόν  /  ενδεχόμενη  απουσία  του  για  σπουδαίο 
λόγο. Η ΕΑΒ μπορεί να διακόψει την αντίστοιχη Εκτελεστική Σύμβαση, ή και την Συμφωνία – Πλαίσιο με 
τον ανάδοχο εφόσον η απουσία του είναι αδικαιολόγητη. 

Τέλος, καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου  αλλά και για πέντε  (5)  έτη μετά την λήξη της, ο 
ανάδοχος  αναλαμβάνει  έναντι  της  ΕΑΒ  την  ρητή  υποχρέωση  να  μην  γνωστοποιεί  σε  τρίτους  
(συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του Ελληνικού και Διεθνούς Τύπου) οποιαδήποτε στοιχεία, 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του συμβατικού έργου. 

Ομοίως  απαγορεύεται  ρητά  να  προβαίνει  σε  δημόσιες  δηλώσεις  σχετικά  με  το  συμβατικό  έργο  και 
υποχρεούται να μην ανακοινώνει σε κανένα ακόμη και τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα που περιέρχονται σε 
γνώση του. 

Για  την  υλοποίηση  των  ανωτέρω  θα  υπογραφεί  μεταξύ  της  ΕΑΒ  και  του  αναδόχου  «Συμφωνητικό 
Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας για μη Δημοσιοποίηση Πληροφοριών». 

 

4.4 Τροποποίηση Συμφωνίας-Πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

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

 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Συμφωνίας - Πλαίσιο 

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να  καταγγείλει  τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η Συμφωνία-Πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Συμφωνία-Πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη 
διαδικασία σύναψης της Συμφωνία-Πλαίσιο, 

γ)  η  Συμφωνία-Πλαίσιο  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των 
υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο  πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει  του άρθρου 258 της Συνθήκης 
για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή των αναδόχων θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η ΕΑΒ θα καταβάλλει μηνιαία, εντός  των επομένων εξήντα    (60) ημερών από την έκδοση  ενός  εκάστου 
φορολογικού παραστατικού το αναλογούν τίμημα με την έγγραφη πιστοποίηση των σχετικών υπηρεσιών 
από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης  της ΕΑΒ. 

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toυς αναδόχους βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνονται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων  της 
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την 
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.  

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,20% και συνολικά 3,6%. 

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1.  Οι  ανάδοχοι,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσονται  υποχρεωτικά 
έκπτωτοι από τη Συμφωνία-Πλαίσιο ή και της Εκτελεστικής Σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε 
δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτές,  εάν  δεν 
εκπληρώσουν  τις  συμβατικές  τους  υποχρεώσεις  ή  δεν  συμμορφωθούν  με  τις  γραπτές  εντολές  της 
αναθέτουσας  αρχής,  που  είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβούν 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

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

Στους αναδόχους που κηρύσσονται έκπτωτοι από τη Συμφωνία - Πλαίσιο ή σύμβαση, επιβάλλεται, μετά 
από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας - 
Πλαίσιο ή της Εκτελεστικής Σύμβασης αντίστοιχα. 
Επιπλέον, μπορεί αθροιστικώς να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
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5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Εκτελεστικής Σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για  υπέρβαση  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  και  δύνανται  να  ανακαλούνται  με  αιτιολογημένη 
απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω  τμηματικές  προθεσμίες 
παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή των αναδόχων. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί  από  την αναθέτουσα  αρχή το δικαίωμα  να κηρύξει  τινές εκ των 
αναδόχων εκπτώτους. 
Πέραν των ανωτέρω η ΕΑΒ δύναται να καταγγείλει τη σχετική επιμέρους Εκτελεστική Σύμβαση ή/και τη 
Συμφωνία  –  Πλαίσιο  και  να  ζητήσει  την  άμεση  αποκατάσταση  της  θετικής  ή  αποθετικής  ζημίας  που 
υπέστη εκ των λόγων αυτών.  

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2, 6.1. (Χρόνος παράδοσης υπηρεσιών), 6.4. καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  

Επί  της  προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 
προβλεπόμενου  στις  περιπτώσεις  β΄  και  δ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  του  ν.4412/2016 
οργάνου,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  άσκησή  της,  άλλως  θεωρείται  ως  σιωπηρώς 
απορριφθείσα.  Κατά  της απόφασης  αυτής  δεν  χωρεί  η  άσκηση  άλλης  οποιασδήποτε  φύσης  διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική.  

Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της  απόφασης  μέχρι  αυτή  να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.  Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Συμφωνίας  –  Πλαίσιο  και  των  Εκτελεστικών  Συμβάσεων  και  η 
διοίκηση αυτών θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία και θα αποφαίνεται για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 
των  υποχρεώσεων  εκάστου  αναδόχου,  στη λήψη  των  επιβεβλημένων μέτρων  λόγω  μη  τήρησης  των  ως 
άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του  αντικειμένου  και  παράταση  της 
διάρκειας, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια Συμφωνίας - Πλαίσιο  

6.2.1.  Οι  Συμφωνίες  -  Πλαίσιο,  που  θα καταρτισθούν,  θα  έχουν  διάρκεια  τρία  (3)  έτη,  αρχής  γενομένης 
από της υπογραφής τους. Η  ΕΑΒ διατηρεί το δικαίωμα μειώσεως της διαρκείας αυτής, αν τούτο αποβαίνει 
επωφελέστερο,  ιδίως  εν  όψει  των  ιδιαίτερων  αναγκών  της  και  των  συνθηκών  υλοποιήσεως  των  επί 
μέρους  Εκτελεστικών  Συμβάσεων.  Η  διάρκεια  εκτέλεσης  των  επί  μέρους  Εκτελεστικών  Συμβάσεων θα 
καθορίζεται σε αυτές τις συμβάσεις, που θα υπογράφονται κάθε φορά μεταξύ των συμβαλλομένων.  

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

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της Εκτελεστικής - Σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από το αρμόδιο όργανο  της  ΕΑΒ 
που  θα  διενεργείται  μέσα  σε  δέκα  (10)  εργάσιμες  ημέρες  από  την  ολοκλήρωση  του  μηνιαίου 
χρονοπρογράμματος, οπότε και εκδίδεται από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης πιστοποίηση ότι ο Ανάδοχος 
εκτέλεσε πλήρως και  ικανοποιητικά το ανατεθέν με το χρονοπρόγραμμα συμβατικό έργο. Σε περίπτωση 
που οι υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, στο σύνολό τους ή τμήμα αυτών, παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα 
αναφερόμενα στο χρονοπρόγραμμα δεν θα παραλαμβάνονται. 

Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ο  έλεγχος,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο 
ανάδοχος. 

Αν  το  αρμόδιο  όργανο  της  ΕΑΒ  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς 
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση 
επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις  διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις. 
Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  το  αρμόδιο  όργανο  της  ΕΑΒ  υποχρεούται  να  προβεί  στην 
οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

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

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6  του 
άρθρου  218  του  ν.  4412/2016.  Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφεται  πριν  την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε  περίπτωση οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των παρεχόμενων υπηρεσιών με  έκπτωση  επί 
της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάσταση  των 
υπηρεσιών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην  προθεσμία  που  του 
τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1  Στην περίπτωση  που,  κατά  την  εκτέλεση της σύμβασης, ο  ανάδοχος  καταδικαστεί  αμετάκλητα  για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει  μονομερώς  τη  σύμβαση  και  να  αναζητήσει  τυχόν  αξιώσεις  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού 
συμβιβασμού  ή  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η  αναθέτουσα  αρχή  δύναται,  ομοίως,  να  καταγγείλει  μονομερώς  τη  σύμβαση  και  να  αναζητήσει  τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει  τον/τους  επόμενο/ους,  κατά  σειρά,  μειοδότη/ες  της  διαδικασίας  ανάθεσης  της 
συγκεκριμένης  σύμβασης  και  να  του/τους  προτείνει  να  αναλάβει/ουν  την  παροχή  των  υπηρεσιών  του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  
 
 
 
ΤΑΝΑΓΡΑ, 06-02-2020 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Το παρόν αναρτάται κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

EASA NON EASA

1 MODULE 1. Mathematics for B1 & B2 Categories 90 6 540 4.860 14.580

2 MODULE 2. Physics for B1/B2 Categories 120 6 720 6.480 19.440

3 MODULE 3. Electrical Fundamentals for B1/B2 Categories 120 7 840 7.560 22.680

4 MODULE 4. Electronic Fundamentals for B1/B2 Categories 90 8 720 7.680 23.040

5 MODULE 5. Digital Techniques - Electronic Instrument Systems for B1/B2 Categories 168 8 1344 14.784 44.352

6 MODULE 6. Materials And Hardware for B1/B2 Categories 120 8 960 10.560 31.680

7 MODULE 7A. MAINTENANCE PRACTICES for B1/B2 Category 566 2 1132 12.452 37.356

8 MODULE 8. Basic Aerodynamics for B1/B2 Categories 66 8 528 5.280 15.840

9 MODULE 9A. Human Factors for B1/B2 Categories 60 8 480 4.800 14.400

10 General English 720 8 5760 42.240 126.720

11 Technical English 120 8 960 7.680 23.040

12 Maintenance practices fundamentals 150 7 1050 9.100 27.300

13 General Mechanical Engineering (Manufacturing Technology) 546 2 1092 12.012 36.036

14 General Mechanical Engineering (Engine Mechanics) 258 2 516 5.676 17.028

15 General Mechanical Engineering (Special Processes) 120 2 240 2.640 7.920

16 General Mechanical Engineering (Mechanical Systems Electrical Interface) 66 2 132 1.452 4.356

17 Inspection Fundamentals and Non-Destructive Testing 210 2 420 4.620 13.860

18 General Electrical/Electronic Engineering (Advanced Electricity and Analogue Electronics) 330 7 2277 24.981 74.944

19 General Electrical/Electronic Engineering (Advanced Digital Electronics) 390 7 2730 30.030 90.090

20 General Electrical/Electronic Engineering (Navigation Systems) 240 7 1680 18.480 55.440

21 General Electrical/Electronic Engineering (Communication Systems) 240 7 1680 18.480 55.440

22 Quality Management Systems (Quality) 21 12 252 2.268 6.804

23 Safety Management Systems (Safety) 21 12 252 2.268 6.804

24 Aircraft Type Training 150 3 450 4.950 14.850

26.755 261.333 784.000
α)       Για τα Α/Α 1 έως 9 τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι «Σύμφωνα με την Υποχρεωτική Τεχνική Οδηγία της ΥΠΑ 147-01».

β)       Για τα Α/Α  12 έως 23 τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι «Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης με αποδεδειγμένη γνώση του αντικείμενου και επιθυμητή 2ετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία»

γ)       Για το Α/Α  11 τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι "Πτυχιούχοι καθηγητές αγγλικών με 2ετή διδακτική προϋπηρεσία εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες και γνώση τεχνικής ορολογίας "

δ)       Για το Α/Α  10 τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι "Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας με 2ετή διδακτική προϋπηρεσία εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας"

ε)        Για το Α/Α 24, Τα ελάχιστα προσόντα είναι κάτοχοι μεταλυκιακής εκπαίδευσης ή ΣΤΥΑ με εκπαιδευτική εμπειρία σχετική με τον τύπο Αφους που προσφέρουν. 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (€)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΑ/Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (€)

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΑΞΕΩΝ

ESTIMATED TOTAL 

INSTRUCTOR HRS
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Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΑ 147-01 ΕΚΔΟΣΗ 2’’ ΤΗΣ 21-03-2016 

 

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     
HELLENIC REPUBLIC 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ           
ΔΙΚΤΥΩΝ 
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE TRANSPORT 
AND NETWORKS 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
Τεχνική Οδηγία ΥΠΑ 

CIVIL A VIATIONA UTHORITY 
FLIGHT STANDARDS DIVISION 

Αριθμός : 147-01 
Έκδοση : 2" 

Ημερομηνία  21-ΜΑΡ-2016 

 
 

 

 

Θέμα : Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρία για τους Εκπαιδευτές, Εξεταστές 

Θεωρητικών Γνώσεων και Αξιολογητές Πρακτικής Πείρας των κατά τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2014, Παράρτημα I, II ή IV (Μέρος 

Μ - Τμήμα ΣΤ, Μέρας 145 ή Μέρος 147) Εγκεκριμένων Φορέων 

Συντηρήσεως ή Φορέων Καταρτίσεως στην Συντήρηση. 

Σχετικά :α) (ΕΚ) αριθ. 1321/2014,για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των 

αεροναυτικών προσόντων, εξαρτημάτων και 

εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και 

του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν 

λόγω καθήκοντα, ως έχει τροποποιηθεί 

μεταγενέστερα, 

β) Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Τμήματος Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών 

της Διευθύνσεως Πτητικών Προτύπων. 

Α. Σκοπός: 

Σκοπός της παρούσης Τεχνικής Οδηγίας είναι ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτουμένων 

προσόντων και εμπειρίας των Εκπαιδευτών, Εξεταστών Θεωρητικών Γνώσεων και 

Αξιολογητών Πρακτικής Πείρας των κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2014 

Εγκεκριμένων Φορέων Συντήρησης ή Φορέων Κατάρτισης στην Συντήρηση αεροσκαφών. 

Β. Πεδίο Εφαρμογής: 

Η παρούσα Τεχνική Οδηγία έχει εφαρμογή σε όλους τους ανωτέρω αναφερομένους Φορείς, 

οι οποίοι τελούν υπό την επιτήρηση της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), 
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Γ. Γενικό 

Το προσωπικό των Φορέων Κατάρτισης στην Συντήρηση (ΦΟΚΑΣ) δύναται να εκτελεί 

οιονδήποτε συνδυασμό ρόλων (πχ Εκπαιδευτή, Εξεταστή είτε Αξιολογητή), εφόσον τούτο 

καθορίζεται στο προβλεπόμενο Εγχειρίδιο Λειτουργίας του [Εγχειρίδιο Λειτουργίας Φορέως 

Κατάρτισης στη Συντήρηση (ΕΠΦΟΚΑΣ), 

Οι πληροφορίες, αναφορικά με το προαναφερόμενο προσωπικό, θα περιλαμβάνονται σε 

ονομαστικό κατάλογο, αναπόσπαστο μέρος του ΕΛΦΟΚΑΣ. 

Οι ΦοΚαΣ Θα τηρούν αρχείο για όλους τους Εκπαιδευτές, Εξεταστές και Αξιολογητές. Τα 

αρχεία αυτά θα τίθενται στην διάθεση της ΥΠΑ κατά τις επιθεωρήσεις, οι οποίες θα 

διενεργούνται στους εν λόγω Φορείς, εντός τού πλαισίου επιτηρήσεως. 

Οι Εκπαιδευτές, Εξεταστές και Αξιολογητές Θα πρέπει να γίνονται αποδεκτοί από την ΥΠΑ. 

Δ. Γενικές Απαιτήσεις για τους Εκπαιδευτές, Εξεταστές Θεωρητικών Γνώσεων 
και Αξιολογητές Πρακτικής Πείρας 

. Για να γίνει ένας υποψήφιος (μόνιμο ή επί συμβάσει προσωπικό) αποδεκτός ως Εκπαιδευτής 

είτε Εξεταστής Θεωρητικών Γνώσεων είτε Αξιολογητής Πρακτικής Πείρας, θα πρέπει: 

• να είναι πλήρως ενημερωμένος επί των κανονιστικών απαιτήσεων του Μέρους 66 και 

Μέρους 147, 

• να είναι σε ικανοποιητικό βαθμό εξοικειωμένος με το ΕΛΦΟΚΑΣ και τις εν αυτώ 

συσχετιζόμενες διαδικασίες, 

• να κατέχει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα 10 και να είναι εξοικειωμένος με την τεχνική 

ορολογία, η οποία χρησιμοποιείται στην αεροπορική βιβλιογραφία, 

• να κατέχει υψηλό βαθμό ακεραιότητας, να είναι αμερόληπτος κατά την εκτέλεση των 

εργασιών του, να είναι διακριτικός, και να έχει μια καλή κατανόηση της ανθρωπίνου 

φύσης και 

• να προσκομίσει αποδεικτικό/κά: 

ο πρότερης σχετικής πείρας επί των αντικειμένων, για τα οποία ήθελε παράσχει έργο 

ή 
ο συμμετοχής και επιτυχούς περάτωσης σειράς μαθημάτων μεθόδων εκπαίδευσης είτε 

εξέτασης είτε αξιολόγηση. 

Ο υποψήφιος Θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του εκάστοτε 

ΦοΚαΣ επί των ικανοτήτων του ως Εκπαιδευτή είτε Εξεταστή Θεωρητικών Γνώσεων είτε 

Αξιολογητή Πρακτικής Πείρας, σε ελεγχόμενο περιβάλλον και επί των επιθυμητών Θεματικών 

ενοτήτων, προκειμένου να προταθεί για αποδοχή στην ΥΠΑ και τελικά διορισθεί στα σχετικά 

αντίστοιχα καθήκοντα. 

Η σχετική πρόταση/αποδοχή Θα πραγματοποιείται χρήσει του αντιστοίχου Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ) Εντύπου 4. 

                                                           
10 Η πολύ καλή γνώση αγγλικών μπορεί να στοιχειοθετηθεί με: 

• την υποβολή ενός Κρατικού Πιστοποιητικού Γνώσης (ΚΠΓ) αγγλικής γλώσσης επιπέδου Β2 είτε 

ανωτέρου ή 

• την υποβολή ενός διπλώματος/τίτλου από ανώτερο/ανώτατο αγγλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή 

• την επιτυχή συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, 

Η γραπτή εξέταση θα αποτελείται από δύο αποσπάσματα, είτε από κάποιο Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικό 

με την Αεροπορία είτε από .κάποιο τεχνικό Εγχειρίδιο Αεροπορίας ή Αεροσκάφους, περίπου 200±50 

λέξεων κάθε ένα, ένα στο αγγλικά και ένα στα ελληνικά, τα οποίο θα απαιτείται να μεταφραστούν 

αντίστροφα, Η βαθμολόγηση της εξέτασης θα διενεργείται σύμφωνα με καθιερωμένη διαδικασία. 



44 

 

Ε. Ειδικές Απαιτήσεις για τους εκπαιδευτές 

Εκπαιδευτές Βασικών Γνώσεων 

Πέραν των γενικών απαιτήσεων, για να γίνει ένας υποψήφιος αποδεκτός ως Εκπαιδευτής 
Βασικών Γνώσεων, Θα πρέπει να κατέχει: 

• ένα Ακαδημαϊκό Τίτλο11στην Αεροναυπηγική/Αεροδιαστημική/Μηχανολογζ- 

α/Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική Μηχανική, με τρία (3) χρόνια εργασιακή εμπειρία σε 

περιβάλλον συντήρησης αεροσκαφών12,(Συντήρησης Γραμμής η Βάσεως) 

• ή 
• μια Άδεια Συντηρήσεως Αεροσκαφών (ΑΣΑ) του Μέρους 66, Κατηγορίας (ΚΑΤ) 

αντιστοίχου προς την κατηγορία των Γνωστικών Αντικειμένων, για τα οποία ήθελε 

παράσχει εκπαίδευση και: 

ΐ) εμπειρία: 

τουλάχιστον τριών (3) χρόνων ασκώντας προνόμια ΚΑΤ Γ στα μεγάλα 

αεροσκάφη Συντήρησης Γραμμής η Βάσεως, προνόμια ΚΑΤ Β1.1, Β1.3 ή Β2 

σε μεγάλα αεροσκάφη 

ή 
τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων ασκώντας προνόμια ΚΑΤ Γ στα μικρά 

αεροσκάφη, Συντήρησης Γραμμής η Βάσεως, προνόμια ΚΑΤ Β1.1, Β1.3 ή Β2 

σε μικρά αεροσκάφη 

- ή 
Η) πιστοποιητικό ή δίπλωμα ή τίτλο τεχνικού σχολείου, σχετικό με την αεροπορική 

τεχνολογία (πρακτικές σχεδιασμού και/ή συντήρησης αεροσκαφών) 

Κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω παράγραφο, 

• για τα Γνωστικά Αντικείμενα: 

ο 1 - 'Μαθηματικά', 

ο 2 - 'Φυσική', 

ο 3 - 'Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρισμού', 

ο 4 - 'Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρονικής'και 

ο 8 -'Βασικά Στοιχεία Αεροδυναμικής', 

όπως ορίζονται στο Μέρος 66, η απαίτηση για εργασιακή εμπειρία τριών (3)χρόνων δεν 

ισχύει για τους Αεροναυπηγούς/Αεροδιαστημικούς/Μηχανολόγους/Ηλεκτρολό- 

γους/Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς 

• για τα Γνωστικά Αντικείμενα: 

ο 14 - 'Πρόωση', 

ο 15 - 'Στροβιλοκινητήρας', 

ο 16 - Έμβολοφόρος Κινητήρας' και 

ο 17 - 'Έλικα', 

όπως ορίζονται στο Μέρος 66, η απαίτηση για εργασιακή εμπειρία τριών (3)χρόνων δεν 

ισχύει για τους Αεροναυπηγούς/Αεροδιαστημικούς/Μηχανολόγους Μηχανικούς 

• για τα Γνωστικά Αντικείμενα: 

ο 1 - 'Μαθηματικό', 

                                                           
11 Ένας Ακαδημαϊκός Τίτλος στην Μηχανική σημαίνει τουλάχιστον ένα Δίπλωμα ή Πτυχίο στην Μηχανική, 

που απονέμεται από ένα πανεπιστήμιο ή άλλο τεχνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα, που έχει αναγνωριστεί από 

την αρμόδιο Υπηρεσία του κράτους, γιο την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, 

Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
12 Εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον συντήρησης αεροσκαφών νοείται η εργασιακή εμπειρία σε μια 

αντιπροσωπευτική επιλογή εργασιών που συνδέονται άμεσο με τη συντήρηση αεροσκαφών, δηλ. 

παρατήρηση συντήρησης σε υπόστεγα, προγραμματισμός συντήρησης, διασφάλιση ποιότητας, τήρηση 

αρχείων, έλεγχος εγκεκριμένων ανταλλακτικών και ανάπτυξη μηχανικής. 

Ως εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον συντήρησης αεροσκαφών νοείται και η εκπαιδευτική εμπειρία στα 

αντίστοιγο Γνωστικά Αντικείυενα. 
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ο 2 - 'Φυσική', 

ο 3 - 'Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρισμού' και 

ο 4 - 'Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρονικής', 

όπως ορίζονται στο Μέρος 66, ο υποψήφιος δύναται να κατέχει ένα Ακαδημαϊκό Τίτλο στα 

Μαθηματικά ή στην Φυσική αντίστοιχο και μόνο 

• για τα Γνωστικά Αντικείμενα: 

ο 9 - 'Ανθρώπινος Παράγοντας'και 

ο 10,- 'Αεροπορική Νομοθεσία', 

όπως ορίζονται στο Μέρος 66, ο υποψήφιος δύναται να κατέχει ένα Ακαδημαϊκό Τίτλο σε 

σχετικούς τομείς αντίστοιχα ή αντίστοιχη αποδεδειγμένηδιδακτική πείρα τουλάχιστον 

τριών (3) χρόνων 

Εκπαιδευτές επί Τύπου Αεροσκάφους 

, Πέραν των Ειδικών Απαιτήσεων για τους Εκπαιδευτές Βασικών Γνώσεων, ένας μηχανικός 

για να αναγνωριστεί σαν εκπαιδευτής επί τύπου θα πρέπει: 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει στο πτυχίο του (EASA Part 66 license) τον τύπο του 

αεροσκάφους που πρόκειται να διδάξει και να έχει εργαστεί δύο τουλάχιστον χρόνια σε 

παρόμοιο τύπο αεροσκάφους. 

α. Να έχει εργαστεί σαν μηχανικός πιστοποίησης αεροσκαφών στην Συντήρηση Γραμμής 

Β1 ή Β2 (CRS engineer, Line Maintenance) η/και προσωπικό Bl η/και Β2 στην Βαριά 

Συντήρηση για τρία τουλάχιστον χρόνια, σε δύο τουλάχιστον τύπους αεροσκαφών. 

ή 
β. Να έχει αποδεδειγμένα εργαστεί σαν εκπαιδευτής για πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν 

την δημοσίευση της Τεχνικής Οδηγίας. 

Για νέους τύπους αεροσκαφών (πχ Β787, Α350, Α380) 

α. Να έχει εργαστεί σαν μηχανικός πιστοποίησης αεροσκαφών στην Συντήρηση Γραμμής 

Β1 ή Β2 (CRS engineer, Line Maintenance) η/και προσωπικό Bl η/και Β2 στην Βαριά 

Συντήρηση για πέντε τουλάχιστον χρόνια, σε δύο τουλάχιστον άλλους τύπους 

αεροσκαφών. 

ή 
β. Να έχει αποδεδειγμένα εργαστεί σαν εκπαιδευτής για πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν 

την δημοσίευση της Τεχνικής Οδηγίας 

ΣΤ. Ειδικές Απαιτήσεις για τους Εξεταστές Θεωρητικών Γνώσεων 

Πέραν των Ειδικών Απαιτήσεων για τους Εκπαιδευτές, για να γίνει ένας υποψήφιος 

αποδεκτός ως Εξεταστής Θεωρητικών Γνώσεων, Θα πρέπει να δύναται να επιτηρεί και να 

απαντά σε προκύπτουσες απορίες καθ' όλη την διάρκεια ασκήσεως των καθηκόντων του 

με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα των εξετάσεων (πχ να μην 

παρέχει αδικαιολόγητη υποστήριξη ,ή διευκρινίσεις σε έναν υποψήφιο). Επιπροσθέτως, θα 

πρέπει να είναι ικανός ,να παράγει νέες ερωτήσεις είτε πολλαπλής επιλογής είτε 

περιγραφικές. 

Ζ. Ειδικές Απαιτήσεις για τους Αξιολογητές Πρακτικής Πείρας 
Πέραν των Ειδικών Απαιτήσεων για τους Εκπαιδευτές (αγνοώντας τις σχετικές 

παρεκκλίσεις), για να γίνει ένας υποψήφιος αποδεκτός ως Αξιολογητής Πρακτικών 
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Γνώσεων Θα πρέπει να κατέχει εκτενή εμπειρία στις σχετικές δεξιότητες συντηρήσεως και 

να ασκεί τα καθήκοντά του με τρόπο τέτοιο, ώστε να αναφανούν οι πραγματικές 

ικανότητες του αξιολογουμένου, 

Η. Βασική Κατάρτιση και Σειρά Μαθημάτων Εμπεδώσεως για τους 
Εκπαιδευτές, Εξεταστές Θεωρητικών Γνώσεων και Αξιολογητές 
Πρακτικής Πείρας 

Οι Εκπαιδευτές, Εξεταστές Θεωρητικών Γνώσεων και Αξιολογητές Πρακτικής Πείρας θα 

λαμβάνουν συνεχή κατάρτιση ανά δύο (2) έτη, σχετικά με την τρέχουσα τεχνολογία, τις 

χρήσιμες δεξιότητες, τους ανθρώπινους παράγοντες και τις πιο πρόσφατες τεχνικές 

κατάρτισης, ανάλογες με την γνώση που παρέχεται ή εξετάζεται, σύμφωνα με το Μέρος 66 

και Μέρος 147. 

Η διάρκεια της κατάρτισης θα ποικίλει και δεν θα περιορίζεται σε μια περίοδο ανά δύο (2) 

έτη, αλλά θα αποτελείται από διάφορες περιόδους κατάρτισης μέσα στο δύο (2) έτη, που θα 

προκύπτουν από τις αλλαγές στις διαδικασίες ή στις σχετικές Απαιτήσεις, οι οποίες θα 

λαμβάνουν χώρο ανά πάσα στιγμή. 

Η κατάρτιση ενημέρωσης ενδείκνυται να διαρκεί 35 ώρες, αλλά θα μπορεί να προσαρμόζεται 

στο πεδίο κατάρτισης του εκάστοτε ΦΟΚΑΣ και του συγκεκριμένου εξεταστή . 

Ο Διορισμένος Διαχειριστής Ποιοτικής Διασφαλίσεως του εκάστοτε ΦΟΚΑΣ θα είναι 

υπεύθυνος για τον έλεγχο της επαναλαμβανομένης όλων των εμπλεκομένων καθώς και για 

την έκδοση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και διαταγών. 

Όλοι οι νέοδιορισθέντες Εκπαιδευτές, Εξεταστές και Αξιολογητές θα πρέπει να 

συμμετάσχουν στην ακόλουθο σειρά μαθημάτων, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικό το 

ακόλουθο πρόγραμμα σπουδών: 

Βασική Κατάρτιση των ΦοΚαΣ 
- Οργάνωση και Διαδικασίες ΥΠΑ 

- Οργάνωση και Διαδικασίες ΥΠΑ/Δ2 

- Διοικητικοί Κανόνες και Διοικητικές Διαδικασίες περίτου ΕΟΑΑ [European Aviation 

Safety Agency (EASA)] περί του ΕΛΦοΚαΣ 

- Εξέταση 

Σειρά Μαθημάτων Εμπεδώσεως 
- Αναθεωρήσεις/Τροποποιήσεις Κανονισμών 

- Αναθεωρήσεις/Τροποποιήσεις του ΕΛΦΟΚΑΣ 

Εξέταση 

Τα αρχεία αυτής της κατήρτισες θα τηρούνται στους ΦΟΚΑΣ από τους αντιστοίχους 

Διορισμένους Διαχειριστές Ποιοτικής Διασφαλίσεως. 

Θ. Μεταβατικές Διατάξεις 

Άτομα τα οποία έχουν εκτελέσει καθήκοντα Εκπαιδευτή είτε Εξεταστή Θεωρητικών Γνώσεων 

είτε Αξιολογητή Πρακτικής Πείρας σε ΦΟΚΑΣ είτε Φορείς Συντηρήσεως (ΦοΣ), έχοντα τύχει 

της αποδοχής από την ΥΠΑ προ της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος της παρούσης, δίχως να 

πληρούν τις απαιτήσεις αυτής, θεωρούνται ως συμμορφούμενα με την παρούσα Τεχνική 

Οδηγία.  
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Άτομα τα οποία έχουν εκτελέσει καθήκοντα Εκπαιδευτή είτε Εξεταστή Θεωρητικών Γνώσεων είτε 

Αξιολογητή Πρακτικής Πείρας σε Φορείς αδειοδοτηθέντες από άλλες Κρατικές Αρχές προ της 

ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος της παρούσης, δίχως να πληρούν τες απαιτήσεις αυτής, 

θεωρούνται ως συμμορφούμενα με την παρούσα Τεχνική Οδηγία έως τις 31-Δεκ-2016. 

I. Συναρμοδιότητες 
Η παρούσα Τεχνική Οδηγία επ'ουδενί απαλλάσσει τους υποψηφίους Εκπαιδευτές είτε Εξεταστές 

Θεωρητικών Γνώσεων είτε Αξιολογητές Πρακτικής Πείρας από τής υποχρεώσεώς των να 

συμμορφωθούν επιπρόσθετα και με τις ισχύουσες διατάξεις των άλλων Κρατικών Αρχών, οι 

οποίες, ενδεχομένως, αφορούν τα προς εκτέλεση καθήκοντά των. 

Οι πληροφορίες αυτές θα εμπεριέχονται στα τηρούμενα από- τους αντιστοίχους Διορισμένους 

Διαχειριστές Ποιοτικής Διασφαλίσεως των ΦΟΚΑΣ αρχεία. 

ΙΑ. Ισχύς 

Η παρούσα Τεχνική Οδηγία τίθεται εν ισχύει άμα τη δημοσιεύσει της. 

Ο 

Προϊστάμενος 

Διευθύνσεως Πτητικών Προτύπων 

κ.α.α 

Γεώργιος Σουρβάνος 

Ενέονειεε: 
Άπαντες οι εμπλεκόμενοι: 

Φορείς 
Επιθεωρητές Ασφαλείας Πτήσεων - Αξιοπλοΐας 

(μέσω Δ2) 

Κοινοποίηση: 
Δ/ΥΠΑ Ακριβές Αντίγραφο 
Υ1/ΥΠΑ 

Υ2/ΥΠΑ ΓΔΑΜ 

Δ/Δ2 

Δ2/Α 

Δ2/Β 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:

Δ2/Βιβλιοθήκη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Κύριοι, 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την κάτωθι οικονομική μας  προσφορά  για την παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης  μέσω  υλοποίησης  μαθημάτων  στο/  στα  Εκπαιδευτικά  Αντικείμενα  (μαθήματα) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
που αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα «Α», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 

 

Το Προσφερόμενο Τίμημα¹ για το Μάθημα με τίτλο ………………………………………………………………. ισούται με  

………………………………………………………………………………………………………………………………….………..  €,  χωρίς  Φ.Π.Α., 
ήτοι  με  χρέωση  Ανθρωποώρας  ίση  με  ……………………………………………………………………€,  χωρίς  Φ.Π.Α.  
(Αριθμητικώς & ολογράφως) 

 

όπου:  

 

¹ Προσφερόμενο Τίμημα (σε €, πλέον Φ.Π.Α.) = Χρέωση Ανθρωποώρας x Ποσότητα Ανθρωποωρών 
μαθήματος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑΣ (σε 
€, χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟ
ΩΡΩΝ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ¹  (σε  €, 
πλέον ΦΠΑ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΤΟ 
ΜΑΘΗΜΑ ……..…………. 

 

 

………………….……………
…............................... 

(βλ. Παρ.Α)   

………………………………….…………………………… 

………………………………………………………….……  

 
 τα κενά του Πίνακα συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους οικονομικούς φορείς. 

 σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για πέραν του ενός μαθημάτων, οφείλει να 
το αναλύσει αντιστοίχως στην οικονομική προσφορά του, με την πρόσθεση αντίστοιχων επιπλέον γραμμών 
στον ανωτέρω Πίνακα. 

 Στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, θα συμπληρωθεί στο σχετικό πεδίο της οικονομικής προσφοράς το  
«προσφερόμενο τίμημα» ανά Μάθημα, για κάθε Μάθημα για το οποίο ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλλει προσφορά. 

 

Το προσφερόμενο τίμημα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, και δεν αναπροσαρμόζεται. 

Δηλώνουμε  ότι  στο  ανωτέρω  τίμημα  περιλαμβάνονται  όλα  τα  τυχόν  έξοδα  μας  (έξοδα  μετακινήσεων, 
έξοδα διατροφής κλπ) 
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Δηλώνουμε  ότι  αναλαμβάνουμε  τον  κίνδυνο  των  τυχόν  ανατιμήσεων  έστω  και  αν  προκληθούν  από 
απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών. 

Στο  προσφερόμενο  τίμημα  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση, 
σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. 

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

…………………..                                                              ……………………… 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                         
   

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ & ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ   

 

Συμφωνία-Πλαίσιο υπ’ αριθ. ……. [ΣΧΕΔΙΟ] 

Για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω υλοποίησης μαθημάτων ως προς το/ 
τα ……………………………………………. ……………………..………. (μάθημα/ μαθήματα) 

 

Στ…... ……………………..….. σήμερα την ………….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Μεσογείων 2-4, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ………………………….., υπάγεται στη 
Δ.Ο.Υ. ……………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. …………………..…………….., δυνάμει της …………. 
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου,  καλούμενη εφεξής “η Εταιρεία” ή/και «ΕΑΒ» 

και αφετέρου 

ο κ. ………………….., …………………..,  κάτοικος ……………, οδός ………………. αριθμός ………………, έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου ………………….., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ………………….., καλούμενος εφεξής “ο 
Ανάδοχος”. 

 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1.  Τη Διακήρυξη Νο 787 προϋπολογισμού 784.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

2.  Την από ………….. και με αριθ. πρωτ. ………../………….. προσφορά του Αναδόχου. 

3.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. ……/……. απόφαση …………………… της ΕΑΒ περί κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 – Ορολογία 

Ανάδοχος:   Ο  αντισυμβαλλόμενος  της  ΕΑΒ  που  υπογράφει  την  παρούσα  Συμφωνία-Πλαίσιο  και  θα 
κληθεί  ενδεχομένως  να  υπογράψει  την  αντίστοιχη  Εκτελεστική  Σύμβαση και  να  υλοποιήσει  τις  σχετικές 
υπηρεσίες βάσει των όρων και των προϋποθέσεων αυτής. 

Αναθέτουσα  Αρχή:  Η  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Α.Ε.» 
(ΕΑΒ) 

Διακήρυξη:  Η  Διακήρυξη  Νο  787/2020  που  δημοσιεύθηκε  από  την  ΕΑΒ  για  την  ανάδειξη  παρόχων 
(αναδόχων) για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω υλοποίησης 
μαθημάτων στα  Εκπαιδευτικά Αντικείμενα  (μαθήματα)  που αναφέρονται  στο συνημμένο στην παρούσα 
Παράρτημα  «Α»,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής.  Τα  μαθήματα  (modules),  καθώς  και  οι 
συνολικές  εκτιμώμενες  ώρες  ανά  μάθημα  (module)    απαριθμούνται  στον  πίνακα  μαθημάτων  του  
Παραρτήματος  «Α»,  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  διακήρυξης.  Αναλυτική  περιγραφή  του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα Παραρτήματα «Α» και «Β» (Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς) της παρούσας διακήρυξης.  

Εκτελεστική Σύμβαση:   Η  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  μερών,  δηλαδή 
μεταξύ της ΕΑΒ και του Αναδόχου, για την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος της Συμφωνίας -   Πλαίσιο, 
όταν  η  ΕΑΒ,  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της,  προσκαλέσει  τον  Ανάδοχο  σύμφωνα  με  τους  όρους  της 
Διακήρυξης και της Συμφωνίας -  Πλαίσιο. 
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Προϋπολογισμός  Έργου:  Το  εκτιμώμενο  από  την  ΕΑΒ  μέγιστο  ποσό  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  στο 
οποίο δύναται να ανέλθει η αξία όλων των Εκτελεστικών Συμβάσεων. 

Συμβατικά Τεύχη:  Τα  τεύχη  της  συμφωνίας  μεταξύ  της  ΕΑΒ  και  του  Αναδόχου,  καθώς  και  όλα  τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α.   την παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο, 

β.   τη Διακήρυξη, καθώς και όλα τα Παραρτήματα της  

γ.   την Προσφορά του Αναδόχου, 

δ.   την Εκτελεστική Σύμβαση, 

ε.  την Πρόσκληση της ΕΑΒ για τη σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης. 

Συμβατικό Τίμημα:  Το τίμημα της Εκτελεστικής Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Συμφωνία – Πλαίσιο:  Το  παρόν  συμφωνητικό  που  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  δηλαδή 
την ΕΑΒ και τον Ανάδοχο, το οποίο καθορίζει τους όρους που θα διέπουν τις Εκτελεστικές Συμβάσεις που 
πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

 

Άρθρο 2– Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας 

1.  Σκοπός της παρούσας συμφωνίας είναι να καθορίσει τους όρους που θα διέπουν τις Εκτελεστικές 
Συμβάσεις που θα ανατεθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και 
της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

2.  Αντικείμενο των Εκτελεστικών Συμβάσεων που θα ανατεθούν μέσω της Συμφωνίας - Πλαίσιο είναι 
η  παροχή  υπηρεσιών  «Εκπαίδευσης  προς  υλοποίηση  Προγραμμάτων»  στα  Εκπαιδευτικά  Αντικείμενα 
(μαθήματα)  που  αναφέρονται  στο  συνημμένο  στην  παρούσα  Παράρτημα  «Α»,  το  οποίο  αποτελεί 
αναπόσπαστο  μέρος  αυτής.  Τα  μαθήματα  (modules),  καθώς  και  οι  συνολικές  εκτιμώμενες  ώρες  ανά 
μάθημα  (module)    απαριθμούνται  στον  πίνακα  μαθημάτων  του    Παραρτήματος  «Α»,  που  αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  δίδεται  στα  Παραρτήματα  «Α»  και  «Β»  (Υπόδειγμα  Οικονομικής  Προσφοράς)  της  παρούσας 
διακήρυξης.  

3.  Με  την  παρούσα,  η  Εταιρεία  δεν  δεσμεύεται  για  την  ανάθεση  συγκεκριμένων  υπηρεσιών  στον 
Ανάδοχο.  Όταν  προκύπτει  ανάγκη  για  την  παροχή  συγκεκριμένων  υπηρεσιών,  από  αυτές  που 
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο, τότε η Εταιρεία θα κοινοποιεί πρόσκληση στον 
Ανάδοχο,  καθώς  και  στους  λοιπούς  αντισυμβαλλομένους  με  τους  οποίους  η  Εταιρεία  έχει  συνάψει 
αντίστοιχη  Συμφωνία-Πλαίσιο,  με  την  οποία  θα  τους  καλεί  να  υπογράψει  έκαστος  την  αντίστοιχη 
Εκτελεστική  Σύμβαση  για  την  παροχή  των  συγκεκριμένων  υπηρεσιών,  για  τις  οποίες  έχει  επιλεγεί  στο 
πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τους όρους της Διακήρυξης. 

4.  Η  Εταιρεία  δεν  δεσμεύεται  για  την  ανάθεση  συγκεκριμένου  αριθμού  Εκτελεστικών  Συμβάσεων 
ούτε για το ύψος της συνολικής τους αξίας. 

 

Άρθρο 3 - Υλοποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης 

Το αντικείμενο της Εκτελεστικής Σύμβασης που τυχόν ανατεθεί στον Ανάδοχο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με 
τα όσα αναφέρονται στην Προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και τα όσα θα 
αναφέρονται στην Εκτελεστική Σύμβαση που θα υπογραφεί. 

 

Άρθρο 4 - Διάρκεια της Συμφωνίας – Χρόνος παράδοσης  

1.  Η συνολική διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Η διάρκεια 
της Συμφωνίας-Πλαίσιο και της Εκτελεστικής Σύμβασης δεν θα εκτείνεται πέραν της …………………….. 
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2.  Η ΕΑΒ διατηρεί το δικαίωμα μειώσεως της διάρκειας αυτής, αν τούτο αποβαίνει επωφελέστερο, 
ιδίως εν όψει των ιδιαίτερων αναγκών της και των συνθηκών υλοποιήσεως των επί μέρους Εκτελεστικών 
Συμβάσεων. 

3.  Ως  ημερομηνία  έναρξης  ισχύος  της  Συμφωνίας-Πλαίσιο  ορίζεται  η  ημερομηνία  υπογραφής  της 
παρούσας. 

4.  Η διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση ή/και 
λύση ή/και λήξη της Εκτελεστικής Σύμβασης που βρίσκεται εν ισχύ.  

5.  Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις για την παροχή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο 
της  Συμφωνίας-Πλαίσιο  θα  μπορούν  να  υπογράφονται  εντός  της  προβλεπόμενης  διάρκειας  ισχύος  της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο.  Η  διάρκεια  εκτέλεσης  των  επί  μέρους  Εκτελεστικών  Συμβάσεων  θα  καθορίζεται  σε 
αυτές τις συμβάσεις. 

6.  Η  παροχή  των  ανατιθέμενων  υπηρεσιών  θα  πραγματοποιείται  με  βάση  το  χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης που θα περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Εκτελεστική Σύμβαση. 

 

Άρθρο 5 - Παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης 

1.  Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης θα γίνεται από 
τη  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  της  ΕΑΒ.  Η  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  της  ΕΑΒ  παρακολουθεί  την  πορεία  των 
εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης της Εκτελεστικής Σύμβασης και είναι αρμόδια για την αξιολόγηση 
των  παρεχόμενων  από  τον  Ανάδοχο  υπηρεσιών  με  τους  συγκεκριμένους  ποιοτικούς  δείκτες  που 
αναφέρονται στο συνημμένο στη Διακήρυξη Παράρτημα «Α».  

2.  Καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Εκτελεστικής Σύμβασης, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ 
συνεργάζεται  με  τον  Ανάδοχο  για  το  συντονισμό  και  την  παρακολούθηση  της  καλής  εκτέλεσης  των 
προδιαγεγραμμένων  από  την  Εκτελεστική  Σύμβαση  υπηρεσιών.  Τις  υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  τον 
Ανάδοχο,  θα  επιβλέπει  εντεταλμένο  για  το  σκοπό  αυτό  προσωπικό  της  ΕΑΒ,  με  επισκέψεις  του  στους 
χώρους εκπαίδευσης. 

3.  Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Εκτελεστικής  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποστέλλει  στη 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ σε μηνιαία βάση αναφορές προόδου εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή, 
στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  που  θα  του  ανακοινωθεί),  στις  οποίες  θα  καταγράφονται  κατ’  ελάχιστο,  ο 
βαθμός  ολοκλήρωσης  των  ανατεθεισών  υπηρεσιών,  οι  αποκλίσεις  από  τον  αρχικό  προγραμματισμό,  τα 
διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης  της  ΕΑΒ  ή/και  η  Εταιρεία,  καθώς  και  συγκεκριμένες  ενέργειες  της  επόμενης  χρονικής 
περιόδου. Το ακριβές περιεχόμενο των αναφορών θα προσδιορισθεί κατά την πρώτη φάση υλοποίησης 
του αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

4.  Ο  τόπος  παροχής  των  υπηρεσιών  του  Αναδόχου  για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της 
Εκτελεστικής  Σύμβασης  θα  είναι  οι  εγκαταστάσεις  της  ΕΑΒ,  στην  Τανάγρα  Βοιωτίας  κατά  τις  εργάσιμες 
ημέρες και ώρες λειτουργίας της ΕΑΒ, ή όπου αλλού του ζητηθεί. 

5.  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ διαβιβάζει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΕΑΒ.  

6.  Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της υλοποίησης της Εκτελεστικής Σύμβασης, εάν η 
Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  της  ΕΑΒ  διαπιστώνει  ότι  ο  Ανάδοχος  δεν  συμμορφώνεται  με  τους  όρους  της 
σύμβασης,  τις  τιθέμενες  προδιαγραφές,  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  της  ΕΑΒ  και  τις  τυχόν  έγγραφες 
παρατηρήσεις  της  Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης  της  ΕΑΒ  προς  τον  Ανάδοχο,  ενημερώνει  εγγράφως  τον 
Ανάδοχο,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  προβεί  σε  διορθωτικές  ενέργειες  και  να  αναφέρει  αυτές  στη 
Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  της  ΕΑΒ  δέκα  (10)  εργάσιμες  μέρες  από  τη  γνωστοποίηση  των  σχετικών 
ευρημάτων. Εφ’ όσον διαπιστωθεί η διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις  τυχόν διορθωτικές 
ενέργειες  του  Αναδόχου,  παράλειψη  διορθωτικών  ενεργειών  ή  πρόθεση  παραπλάνησης  της  Εταιρείας, 
τότε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη 
του αναδόχου ως έκπτωτου. 
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7.  Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Εκτελεστικής Σύμβασης ο Ανάδοχος  ζητήσει πληροφορίες, 
διευκρινίσεις  κ.λπ.,  η  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  της  ΕΑΒ  θα  ανταποκρίνεται  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα 
εκτιμώντας το επείγον του αιτήματος. Τόσο τα ερωτήματα από τον Ανάδοχο, όσο και οι διευκρινίσεις από 
τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ θα δίδονται εγγράφως. 

 

Άρθρο 6 - Ποινικές Ρήτρες - Κυρώσεις 

1.  Η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, που θα περιγράφεται αναλυτικά στην Εκτελεστική Σύμβαση. 

2.  Η  παροχή  των  υπηρεσιών  εκ  μέρους  του  Αναδόχου  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  των 
Συμβατικών Τευχών και με αυστηρή συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του Αναδόχου που αναφέρονται 
στο συνημμένο στη Διακήρυξη Παράρτημα «Α». 

3.  Σε  περίπτωση  που  με  αποδεδειγμένη  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου  παρουσιασθεί  πλημμελής 
εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5.2.2 της 
Διακήρυξης. 

4.  Οι ως άνω κυρώσεις θα επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, και είτε 
θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου, είτε θα καταβάλλονται από τον ίδιο, είτε 
θα καταπίπτουν από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

5.  Με την ίδια ως άνω απόφαση είναι δυνατόν να ανακαλούνται τυχόν επιβληθείσες κυρώσεις μόνο 
αν  το  σύνολο  των  φάσεων  του  αντικειμένου  της  Εκτελεστικής  Σύμβασης  περατωθεί  μέσα  στη  συνολική 
προθεσμία που προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.    

6.  Ρητά  συμφωνείται μεταξύ των μερών,  ότι  τα  ποσά που  τυχόν καταβληθούν λόγω επιβληθεισών 
κυρώσεων δεν συμψηφίζονται με τις τυχόν καταπίπτουσες εγγυητικές επιστολές.  

7.  Σε  κάθε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  Ανάδοχος,  για  οποιοδήποτε  λόγο  –εξαιρουμένου  τυχόν 
λόγου αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας- δεν προσέλθει εντός της ταχθείσας προθεσμίας μετά από σχετική 
έγγραφη  πρόσκληση  της  ΕΑΒ  να  υπογράψει  την  επί  μέρους  Εκτελεστική  Σύμβαση,  εφαρμόζεται  ρήτρα 
μερικής  κατάπτωσης  της  Εγγύησης  Καλής  Εκτέλεσης  της  Συμφωνίας-Πλαίσιο  σε  ποσοστό  …..%  του 
συμβατικού τιμήματος της Εκτελεστικής Σύμβασης.  

8.  Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου των αναγκαίων 
Δικαιολογητικών  κατά  την  ημερομηνία υπογραφής  της  Εκτελεστικής  Σύμβασης, η  ΕΑΒ  εφαρμόζει  ρήτρα 
μερικής  κατάπτωσης  της  Εγγύησης  Καλής  Εκτέλεσης  της  Συμφωνίας-Πλαίσιο  σε  ποσοστό  ….%  του 
συμβατικού τιμήματος της Εκτελεστικής Σύμβασης.  

9.  Στις  περιπτώσεις  των  παραγράφων  7  και  8  ανωτέρω,  εφόσον  η  υπογραφή  της  Εκτελεστικής 
Σύμβασης  δεν  συντελεσθεί,  η  ΕΑΒ  έχει  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  τον  Ανάδοχο  έκπτωτο  της  Συμφωνίας–
Πλαίσιο.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  ΕΑΒ  δικαιούται  να  καλέσει  τον  επόμενο  σε  σειρά  κατάταξης  πάροχο 
(ανάδοχο) για την υπογραφή της σχετικής Εκτελεστικής Σύμβασης.  

10.  Κάθε  άμεσα  ή  έμμεσα  προκαλούμενη  ζημία  της  ΕΑΒ  ή  τυχόν  διαφέρον  που  θα  προκύψει, 
καταλογίζεται  σε  βάρος  του  εκπτώτου  Αναδόχου.  Ο  καταλογισμός  αυτός  γίνεται  ακόμη  και  στην 
περίπτωση  που  δεν  πραγματοποιηθεί  νέα  ανάθεση  της  Εκτελεστικής  Σύμβασης  κατά  τα  παραπάνω 
οριζόμενα.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  υπολογισμός  του  καταλογιζόμενου  ποσού  γίνεται  με  βάση  κάθε 
στοιχείο,  κατά  την  κρίση  του  αρμοδίου  οργάνου  και  με  βάση  τις  αρχές  της  καλής  πίστης  και  των 
συναλλακτικών ηθών. 

 

Άρθρο 7 - Έκπτωση – Αποκλεισμός από τις συμβάσεις της Εταιρείας 

7.1  Έκπτωση 

1.  Η  ΕΑΒ  έχει  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  έκπτωτο  τον  Ανάδοχο  αν  δεν  εκπληρώνει  ή  εκπληρώνει 
πλημμελώς  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  παραβιάζει  κατά  την  κρίση  της  ΕΑΒ  ουσιώδη  όρο  της 
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παρούσας  Συμφωνίας-Πλαίσιο  ή/και  της  Εκτελεστικής  Σύμβασης,  χωρίς  να  καταβάλλει  οποιαδήποτε 
αποζημίωση προς τον Ανάδοχο. 

2.  Η κήρυξη του Αναδόχου εκπτώτου γίνεται κατόπιν έγγραφης κλήσεως του Αναδόχου σε ακρόαση 
εντός ρητής προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης. 

3.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας να λύσει μονομερώς τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος 
δεν κηρύσσεται έκπτωτος, αν η μη τήρηση των υποχρεώσεών του οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας ή σε 
αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας. 

4.  Σε  περίπτωση  κηρύξεως  του  Αναδόχου  εκπτώτου  αυτός  αποξενώνεται  από  κάθε  δικαίωμά  του 
από  την  κατακύρωση  ή  τη  Σύμβαση,  αντίστοιχα,  και  επιβάλλονται  σε  αυτόν  οι  ακόλουθες  πρόσθετες 
κυρώσεις: 

α)  Καταπίπτει  υπέρ  της  Εταιρείας  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης.  Διευκρινίζεται  ότι  η  εγγυητική 
επιστολή  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  και  στην  περίπτωση  που  αποδεικνύεται  ότι  η  υπεύθυνη  δήλωση 
που  είχε  υποβληθεί  από  τον  Ανάδοχο  περί  υποβολής  των  αναγκαίων  για  τη  σύναψη  της  συμβάσεως 
δικαιολογητικών ήταν ολικά ή μερικά αναληθής. 

β)  Καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η εγγύηση της τυχόν προκαταβολής, προκειμένου να επιστραφεί το 
κεφάλαιο της δοθείσας προκαταβολής και οι  τόκοι αυτού από την ημέρα λήψης της προκαταβολής έως 
την έκδοση της σχετικής αποφάσεως καταπτώσεως. 

γ)  Επιβάλλεται  στον  Ανάδοχο  κάθε  ζημία  της  Εταιρείας,  ιδίως  από  τη  διενέργεια  νέας  διαδικασίας 
ανάθεσης  της  Σύμβασης  και  την  απόκτηση  των  υπηρεσιών  σε  τιμή  αυξημένη  σε  σχέση  με  την  αρχική 
σύμβαση. 

7.2  Αποκλεισμός από τις συμβάσεις της Εταιρείας  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί επίσης, κατόπιν κλήσεώς του σε ακρόαση, να επιβληθεί 
αποκλεισμός από τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων της Εταιρείας για ορισμένο χρόνο, κατά την κρίση 
της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 8 - Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής 

1.  Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Εταιρεία στον Ανάδοχο για την παροχή των υπηρεσιών του 
στο πλαίσιο της Εκτελεστικής Σύμβασης, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής της 
πληρωμής θα καθορίζονται στην Εκτελεστική Σύμβαση.  

2.  Η  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  προς  τον  Ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  των  κατά  νόμο  αναγκαίων 
παραστατικών,  καθώς  και  κάθε  δικαιολογητικού  που  προβλέπεται  από  τις  κείμενες  διατάξεις  που  θα 
ζητηθούν από το όργανο της Εταιρείας το οποίο έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την πληρωμή.  

3.  Η  ΕΑΒ  θα  καταβάλλει  εντός  των  επομένων  εξήντα    (60)  ημερών  από  την  έκδοση  ενός  εκάστου 
παραστατικού (τιμολογίου) το αναλογούν τίμημα με την έγγραφη πιστοποίηση των σχετικών υπηρεσιών 
από την Δ/νση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ.  

4.  Ο  Ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις.  

5.  Στις  τιμές,  χωρίς  ΦΠΑ,  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη 
επιβάρυνση. 

6.  Η ΕΑΒ σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
για τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των ασφαλιστικών του 
εισφορών και ουδεμία σχετική απαίτηση έχει ούτε θα έχει μελλοντικά από την ΕΑΒ για το λόγο αυτό. Η 
σύμβαση  που  θα  υπογράφει  με  τον  επιλεγέντα  Ανάδοχο  αποτελεί  αποκλειστικά  σύμβαση  παροχής 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 
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7.  Όλα  τα  συμβατικά  τιμήματα  παραμένουν  σταθερά  και  δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  ή 
αύξηση, έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

8.  Η ΕΑΒ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή. 

9.  Η ΕΑΒ μπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τις πληρωμές προς τον Ανάδοχο της Εκτελεστικής 
Σύμβασης, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί  τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την ημερομηνία 
προσκόμισης τους.  

10.  Ο  Ανάδοχος  κατέθεσε  ως  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  παρούσας  εκτελεστικής 
σύμβασης  με  αριθμό:  ................  ...  .και  ημερομηνία  έκδοσης:  ..........................  Εγγυητική  Επιστολή  της 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ...................κατάστημα .................ποσού ................€ που αντιστοιχούν στο .....% του συνολικού 
συμβατικού τιμήματος, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο δικαιούχο με τη λήξη της 
σύμβασης, και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους, υπό την 
επιφύλαξη των άρθρων 6 και 7 της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1.  Ο  Ανάδοχος θα εκτελεί τη Συμφωνία - Πλαίσιο και την Εκτελεστική Σύμβαση, καθ’ όλη τη διάρκειά 
τους, ακριβόχρονα και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτές. 

2.  Στους  όρους  της  Εκτελεστικής  Σύμβασης  θα  περιγράφεται  αναλυτικά  το  χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, προς το οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται χωρίς αποκλίσεις. Εάν κατά τη 
διάρκεια  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  της  Εκτελεστικής  Σύμβασης  προκύψει  ανάγκη  αλλαγών  στο 
χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης, κατόπιν απαίτησης του πελάτη ή για οποιοδήποτε άλλο  λόγο, οι  εν λόγω 
αλλαγές θα ανακοινώνονται έγκαιρα στον Ανάδοχο. 

3.  Ο    Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ενημερώνει  την  ΕΑΒ  για  ενδεχόμενη  απουσία  του  για  σπουδαίο 
λόγο.  Η  ΕΑΒ  μπορεί  να  λύσει  την  Εκτελεστική  Σύμβαση  ή  και  τη  Συμφωνία–  Πλαίσιο  με  τον  Ανάδοχο 
εφόσον η απουσία του είναι αδικαιολόγητη. 

4.  Ο  Ανάδοχος  εγγυάται  ρητά  ότι  διαθέτει  την  απαιτούμενη  εμπειρία,  τεχνογνωσία  και  ικανότητα, 
ώστε  να  ανταποκριθεί  πλήρως  στις  απαιτήσεις  της  Εκτελεστικής  Σύμβασης  και  ότι  οι  παρεχόμενες  εκ 
μέρους  του  υπηρεσίες  θα  εκτελούνται  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  της  Συμφωνίας  – 
Πλαίσιο και της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

5.  Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  της  Εκτελεστικής  Σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  θα 
πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  με  τη  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  της  ΕΑΒ,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

6.  Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος: 

α) για την προσαρμογή του στους κανονισμούς ασφαλείας της ΕΑΒ. Τυχόν δε παραβάσεις συνιστούν λόγο 
απομάκρυνσης του υπαιτίου. 

β)  να  μη  βαρύνεται  ο  ίδιος  με  αμετάκλητες  καταδικαστικές  αποφάσεις  ποινικών  δικαστηρίων  για 
ατιμωτικά αδικήματα π.χ. κλοπή – υπεξαίρεση -  απάτη κ.λ.π.   

γ)  για  λόγους  ασφαλείας  καθίσταται  σαφές  ότι  ο  ίδιος  θα  πρέπει  να  είναι  υπήκοος  χώρας  από  τις 
προβλεπόμενες στο άρθρο 5.1 της Διακήρυξης και θα έχει νόμιμη άδεια εργασίας/απασχόλησης, εφόσον 
απαιτείται. 

δ)  για την ασφαλιστική κάλυψη του ιδίου στον  αρμόδιο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα. 

7.  Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες, διατάξεις και εγκυκλίους που εφαρμόζονται στην 
ΕΑΒ  και  αφορούν  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων,  ευθυνόμενος  αποκλειστικά  για  τη  σωματική 
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ακεραιότητά του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στην ΕΑΒ ή σε τρίτους.  

8.  Ο Ανάδοχος υπόσχεται και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές του 
με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  τα  στελέχη  της  ΕΑΒ  ή  των  εκάστοτε  υποδεικνυομένων  από  αυτήν 
προσώπων και ότι θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΕΑΒ.  

9.  Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  εκχωρεί  την  Εκτελεστική  Σύμβαση  ή  το  συμβατικό  τίμημα  σε 
οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 
Εκτελεστικής Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο. 

10.  Σε  περίπτωση  ανωτέρας  βίας,  η  απόδειξη  αυτής  βαρύνει  εξ’  ολοκλήρου  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την  ανωτέρα  βία  να  τα  αναφέρει  εγγράφως  και  να  προσκομίσει  στην  ΕΑΒ  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά 
στοιχεία.  

 

Άρθρο 10 - Αποζημίωση για Ζημίες 

1.  Ο  Ανάδοχος  σε  περίπτωση  παράβασης  οποιουδήποτε  όρου  της  Συμφωνίας-Πλαίσιο  ή  της 
Εκτελεστικής Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την ΕΑΒ 
για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 
προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Εκτελεστικής Σύμβασης.  

2.  Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης που θα χορηγηθεί στο πλαίσιο 
της  Εκτελεστικής  Σύμβασης,  δεν  εξαντλεί  την  ευθύνη  του  Αναδόχου  να  αποζημιώσει  την  ΕΑΒ  σε 
περίπτωση  που,  συνεπεία  αθετήσεως  κάποιου  όρου  της  Εκτελεστικής  Σύμβασης  εκ  μέρους  αυτού, 
προξενηθούν οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημίες στους ως άνω.  

3.  Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την ΕΑΒ σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας 
κατά  της  ΕΑΒ  εκ  μέρους  τρίτων  για  κάθε  είδους  ζημίες  που  προκλήθηκαν  από  οποιαδήποτε  πράξη  ή 
παράλειψη του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

4.  Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της ΕΑΒ πριν τη λήξη της Εκτελεστικής Σύμβασης, 
η ΕΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του 
τρίτου  μέχρι  την  τελεσίδικη  δικαστική  κρίση.  Επίσης  η  ΕΑΒ  κατά  την  κρίση  της  αντί  της  άνω 
παρακρατήσεως  μπορεί  να  ζητήσει  από  τον  Ανάδοχο  να  καταθέσει  ισόποση  εγγυητική  επιστολή  της 
οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση. 

5.  Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 
αιτία κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο ή και της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

 

Άρθρο 11 - Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια 

1.  Καθ΄ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο και της Εκτελεστικής Σύμβασης, αλλά και μετά την 
λήξη  ή  λύση  αυτής  και  για  διάρκεια  τουλάχιστον  πέντε  (5)  ετών,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρήσει 
εμπιστευτικές  και  να  μην γνωστοποιήσει  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  οποιαδήποτε  έγγραφα  ή  πληροφορίες 
που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΑΒ.  

2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία 
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΕΑΒ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα 
δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την ΕΑΒ ως εμπιστευτικά. Η 
τήρηση  εμπιστευτικών  πληροφοριών  από  τον  Ανάδοχο  διέπεται  από  τις  κείμενες  διατάξεις  και  το 
νομοθετικό  πλαίσιο  και  πρέπει  να  είναι  εφάμιλλη  της  εμπιστευτικότητας  που  τηρεί  ο  Ανάδοχος  για  τις 
δικές του πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.  
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3.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποφεύγει  οποιαδήποτε  εμπλοκή  των  συμφερόντων  του  με  τα 
συμφέροντα της ΕΑΒ, να παραδώσει με τη λήξη της Εκτελεστικής Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. 
που έχει στην κατοχή του και αφορούν την ΕΑΒ ή τους πελάτες της. 

4.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά 
δεδομένα ατόμων που τυχόν έχει στη κατοχή του για την υλοποίηση του αντικειμένου της Εκτελεστικής 
Σύμβασης, ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης αυτής. 

5.  Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη μη τήρηση 
των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Εταιρεία ποινική ρήτρα ίση με 
το  ποσό  της  αμοιβής  του  από  την  αντίστοιχη  Εκτελεστική  Σύμβαση.  Επίσης,  η  Εταιρεία  διατηρεί  το 
δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

 

Άρθρο 12 - Πνευματικά Δικαιώματα - Κυριότητα  

Όλα τα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις Εκτελεστικές Συμβάσεις, τυχόν πηγαίος 
κώδικας  (source  code)  και  βάσεις  δεδομένων,  όπου  επιτρέπεται  και  δεν  αποτελεί  απλώς  παραχώρηση 
άδειας χρήσης, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ΕΑΒ, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα 
εκμεταλλεύεται  (όχι  εμπορικά),  εκτός  και  αν  ήδη  προϋπάρχουν  σχετικά  κατοχυρωμένα  πνευματικά 
δικαιώματα. 

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα αποτελεί αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της ΕΑΒ. 

 

Άρθρο 13 - Ανωτέρα βία 

1.  Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τη Συμφωνία-Πλαίσιο ή και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους 
ανωτέρας βίας.  

2.  Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο 
από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των 
συμβατικών  του  υποχρεώσεων,  το  οποίο  δεν  οφείλεται  σε  παράπτωμα  ή  αμέλεια  από  μέρους  του 
(συμπεριλαμβανομένων  και  των  συνεργατών  που  έχει  υποδείξει)  και  το  οποίο  δεν  θα  μπορούσε  να 
αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας.  

3.  Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Εταιρείας ο χρόνος εκπλήρωσης των υπηρεσιών 
μπορεί  να  μετατεθεί  ανάλογα.  Η  απόδειξη  αυτής  βαρύνει  εξ  ολοκλήρου  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος 
υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Εταιρεία τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του  που  απορρέουν  από  την  Εκτελεστική  Σύμβαση,  κατά  το  μέτρο  και  κατά  το  χρόνο  που  τα  ως  άνω 
γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους.  

 

Άρθρο 14 - Αναστολή - Καταγγελία και Λύση της Συμφωνίας-Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων 

1.  Η  Εταιρεία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αναστείλει  την  εφαρμογή  μέρους  ή  του  συνόλου  της 
παρούσας ή/και των Εκτελεστικών Συμβάσεων με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. Στην περίπτωση 
αυτή ο  Ανάδοχος  δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, άλλως  παραιτείται αυτής. Στη γνωστοποίηση αυτή 
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής της καθώς και η 
πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο  Ανάδοχος απαλλάσσεται 
εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.  

2.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / λύσει τη Συμφωνία-
Πλαίσιο ή και την Εκτελεστική Σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου  της.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  Ανάδοχος  πέραν  της  αμοιβής  για  υπηρεσίες,  που  έχουν  ήδη 
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δεόντως παρασχεθεί ή εκτελεστεί πριν την καταγγελία, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως 
αποζημίωση, εκτός αν το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας αποφασίσει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης. 

 

 Άρθρο 15 - Εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων 

1.  H  Συμφωνία-Πλαίσιο  θεωρείται  ότι  έχει  εκτελεστεί  οπότε  και  λύεται  αυτοδικαίως  με  την 
ολοκλήρωση  ή/και  λύση  ή/και  λήξη  όλων  των  Εκτελεστικών  Συμβάσεων  που  θα  υπογραφούν  κατά  τη 
διάρκεια ισχύος της. 

2.  Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θεωρείται ότι έχουν εκτελεστεί όταν εκπληρωθεί οριστικά το σύνολο 
του αντικειμένου τους, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στις Εκτελεστικές Συμβάσεις.  

 

Άρθρο 16 - Λοιπές Διατάξεις 

1.  Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  εκτελέσει  την  Εκτελεστική  Σύμβαση  που  θα  του  ανατεθεί  με  βάση  τα 
υψηλότερα  επαγγελματικά  πρότυπα.  Ο  Ανάδοχος  έχει  την  αποκλειστική  ευθύνη  συμμόρφωσης  με  τις 
νομικές  υποχρεώσεις  τις  οποίες  υπέχει,  ιδίως  όσες  απορρέουν  από  το  εργατικό  δίκαιο,  το  φορολογικό 
δίκαιο και την ασφαλιστική νομοθεσία. 

2.  Η  παρούσα  Συμφωνία-Πλαίσιο  και  οι  Εκτελεστικές  Συμβάσεις  δύνανται  να  τροποποιηθούν  ή  να 
συμπληρωθούν μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών. 

3.  Όλοι  οι  όροι  της  παρούσας  είναι  ουσιώδεις,  τυχόν  ακυρότητα  ή  ακυρωσία  ενός  εξ  αυτών  δεν 
επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου, το οποίο ισχύει ως έχει. 

4.  Οι διατάξεις των Συμβατικών Τευχών εφαρμόζονται και διέπουν συμπληρωματικά τη Συμφωνία-
Πλαίσιο  και  τις  Εκτελεστικές  Συμβάσεις.  Σε  περίπτωση  ασάφειας  ή  διαφορετικής  ρύθμισης  μεταξύ  των 
Συμβατικών Τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α.   Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο, 

β.   Η Διακήρυξη, καθώς και όλα τα Παραρτήματα της 

γ.   Η Προσφορά του Αναδόχου, 

δ.   Η Εκτελεστική Σύμβαση, 

ε.  Η Πρόσκληση της ΕΑΒ για τη σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης. 

 

5.  Η παρούσα Συμφωνία - Πλαίσιο αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ της ΕΑΒ και 
του  Αναδόχου.  Για  τα  θέματα  που  καθορίζονται  στην  παρούσα,  κανένα  συναφές  κείμενο  ή  έγγραφο  ή 
στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψιν για την ερμηνεία των 
όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα.  

 

Άρθρο 17 - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο  και  των  Εκτελεστικών  Συμβάσεων  που  θα  συναφθούν  στο  πλαίσιο  αυτής  και  τις 
αξιώσεις που γεννώνται από αυτές, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο 
είναι το Ελληνικό δίκαιο. 

 

ΣΕ  ΠΙΣΤΩΣΗ  ΤΩΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ  συνετάγη  το  παρόν  σε  τρία  (3)  πρωτότυπα  και  αφού  υπεγράφη  έκαστο 
συμβαλλόμενο μέρος έλαβε ένα.  
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ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο Ανάδοχος                                                                                         Η ΕΑΒ 

……………………………………………          …………………………………………… 
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Β. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ αρ. 13 GDPR (Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο) 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ αρ. 13 GDPR 

 

Με τον παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
με  την  εταιρία  μας  «ΕΑΒ  ΑΕ»  παρέχετε  δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα.  Για  το  λόγο  αυτό  και  σε 
εκτέλεση  του  άρθρου  13  του  Γενικού  Κανονισμού  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα 
(GDPR), σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:  

-  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΕΑΒ ΑΕ» και ως 
εκπρόσωπός της και εκτελών την επεξεργασία ορίζεται ο κ. ………………………….. 

-  Ο  σκοπός  της  επεξεργασίας  των  προσωπικών  σας  δεδομένων  είναι  η  εκτέλεση  και  ομαλή 
λειτουργία  της  μεταξύ  μας  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών,  καθώς  επίσης  και  η  εκπλήρωση  των 
φορολογικών, ασφαλιστικών και εν γένει νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας μας.  

-  Τα  προσωπικά  δεδομένα  που  συλλέγονται  για  τους  παραπάνω  σκοπούς  είναι  αυστηρώς 
περιορισμένα, απολύτως αναγκαία για την σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και 
κατ΄ ανώτατο όριο τα παρακάτω: 1) Όνομα και επώνυμο 2) Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό και σταθερό), 
3) Διεύθυνση τιμολόγησης  και παράδοσης - αποστολής της παραγγελίας (Χώρα, Πόλη, Οδός, Αριθμός, ΤΚ ) 
4) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 5) ΑΦΜ και ΔΟΥ εφόσον ως παραστατικό επιλέγεται το 
τιμολόγιο 6) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, αρχή και ημερομηνία έκδοσης αυτού  

-   Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρία μας, ο εκτελών την επεξεργασία και 
οι αρμόδιες διοικητικές αρχές. H εταιρία δεσμεύεται να μην προωθήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε 
κανένα τρίτο πρόσωπο και για σκοπό που δεν σχετίζεται με την σύμβαση παροχής υπηρεσιών.  

-  Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρία μας διατηρούνται όσο χρόνο διαρκεί η 
σύμβαση  παροχής  υπηρεσιών  και  επιπλέον  όσο  απαιτείται  από  τις  φορολογικές  και  ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις της εταιρίας μας.  

-  Έχετε  δικαίωμα  οποτεδήποτε  για  πρόσβαση,  διόρθωση  ή  διαγραφή  των  προσωπικών  σας 
δεδομένων,  καθώς  επίσης  για  περιορισμό,  εναντίωση  στην  επεξεργασία  και  άσκηση  του  δικαιώματος 
φορητότητας.  Η  άσκηση  των  ως  άνω  δικαιωμάτων  τελεί  υπό  την  επιφύλαξη  της  τήρησης  των  νόμιμων 
υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των αρμοδίων αρχών.  

 

 

 

 

 

Τανάγρα, ……………………. 

 

 

Ο Ανάδοχος                                                                                         Η ΕΑΒ 

……………………………………………          …………………………………………… 
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Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Εκτελεστική Σύμβαση Συμφωνίας-Πλαίσιο υπ’ αριθ. ……. [ΣΧΕΔΙΟ] 

 

Τίτλος  Συμφωνίας –  Πλαισίου  :  «Συμφωνία-  Πλαίσιο  για  την  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  εκπαίδευσης 
μέσω  υλοποίησης  μαθημάτων,  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά  βάσει  μόνο  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή),  συνολικού  προϋπολογισμού  επτακοσίων  ογδόντα 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (784.000,00 €) και με CPV: 80400000-8».  

Αριθμός Συμφωνίας – Πλαισίου : …… / … / … / …-…-2020 

Προϋπολογισμός Συμφωνίας – Πλαισίου : Μέχρι ……………………..… € (χωρίς  Φ.Π.Α.)  

Προϋπολογισμός Εκτελεστικής Σύμβασης : ……………………………..… € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

Στ…... ………………….….. σήμερα την ………….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

 

Αφενός 

Η  ανώνυμη  εταιρία  με  την  επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Α.Ε.»,  που  εδρεύει  στην 
Αθήνα,  οδός  Μεσογείων  2-4,  έχει  αριθμό  φορολογικού  μητρώου  …………………..,  υπάγεται  στη 
Δ.Ο.Υ.  …………………..  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  κ.  …………………………..,  δυνάμει  της  …………. 
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου,  καλούμενη εφεξής «η Εταιρεία» ή/και «η Αναθέτουσα Αρχή» 
ή/και «η ΕΑΒ» 

και αφετέρου 

ο  κ.  …………………..,  …………………..,    κάτοικος  ……………,  οδός  ……………….  αριθμός  ………………,  έχει  αριθμό 
φορολογικού  μητρώου  …………………..,  υπάγεται  στη  Δ.Ο.Υ.  …………………..,  καλούμενος  εφεξής  “ο 
Ανάδοχος”. 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1.  Τη Διακήρυξη Νο 787/2020, προϋπολογισμού 784.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  

2.  Την από ………….. και με αριθ. πρωτ. ………../………….. προσφορά του Αναδόχου. 

3.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. ……/……. απόφαση …………………… της ΕΑΒ περί κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

4.  Την από …………….. Συμφωνία – Πλαίσιο. 

 

Σε  εκτέλεση  της  υπ'  αρ.  …………………………..…  Συμφωνίας  -  Πλαισίου,  που  έχει  υπογραφεί  μεταξύ  των 
ανωτέρω συμβαλλομένων ως αποτέλεσμα της υπ' αρ. 787 Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον 
Ανάδοχο την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

- Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών : ……  

- Αριθμός ή ποσότητα αντικειμένων : ……  
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- Τιμή Ανθρωποώρας χωρίς Φ.Π.Α. : ……  

- Ανθρωποώρας με Φ.Π.Α. : ……  

- Σύνολο Τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. : ……  

- Σύνολο Τιμήματος με Φ.Π.Α. : ……  

- Προθεσμία Παράδοσης : ……  

- Τόπος Παράδοσης : ……  

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του συνόλου των αντικειμένων των υπηρεσιών/παραδοτέων που 
θα παρασχεθούν, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, στον οριζόμενο χώρο παράδοσης, και 
συμπεριλαμβάνει κάθε είδους κρατήσεις και δαπάνες. Η οριζόμενη τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσης Εκτελεστικής Σύμβασης και δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η  παροχή  των  ανατιθέμενων  υπηρεσιών  θα  είναι  απολύτως  σύμφωνη  με  την  τεχνική  προσφορά  του 
Αναδόχου που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας (η οποία προσφορά καλύπτει τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης) και τους όρους της Συμφωνίας - Πλαισίου. Όλα αυτά 
τα κείμενα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η  οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  παρασχεθεισών  υπηρεσιών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια 
Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  της  ΕΑΒ  κατόπιν  ποσοτικού  ή  /  και  ποιοτικού  ελέγχου  των  αντικειμένων, 
σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας-Πλαίσιο και της Διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

1. Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα Σύμβαση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύμβαση 
εξαρτημένης  εργασίας  ή  οποιασδήποτε  άλλης  μορφής  εξαρτημένη  σχέση,  αποτελούσα  αποκλειστικά 
Σύμβαση ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 

2. Ο Ανάδοχος συμφωνεί ότι  έχει λάβει γνώση των απαιτήσεων της ΕΑΒ σχετικώς με τις  υπηρεσίες που 
αναλαμβάνει να παρέχει. Καμία αξίωση ή απαίτηση από τον Ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική 
παράταση δεν θα δικαιολογείται και δεν θα αναγνωρίζεται λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, παρερμηνείας ή 
εσφαλμένης  εκτίμησης  οποιουδήποτε  θέματος  αναφερομένου  στις  καθορισμένες  απαιτήσεις  ή  τους 
όρους για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

3.  Ο  Ανάδοχος  θα  εκπληρώσει  όλες  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τη  Σύμβαση 
αυτή επιδεικνύοντας την προσήκουσα ικανότητα, επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια που απαιτείται για 
τον σκοπό αυτό. 

4. Ο Ανάδοχος κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα ενεργεί προς διασφάλιση των συμφερόντων της 
ΕΑΒ.  Τυχόν  πρωτοβουλίες  τις  οποίες  είναι  υποχρεωμένος  να  λαμβάνει  για  την  διεκπεραίωση    των 
καθηκόντων  του  θα  λαμβάνονται  πάντοτε  προς  το  συμφέρον  της  ΕΑΒ.  Σε  κάθε  περίπτωση  όμως,  ο 
Ανάδοχος δεν θα θεωρεί τον εαυτό του και δεν θα συμπεριφέρεται καθ' οιονδήποτε τρόπο έναντι τρίτων 
ως εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της ΕΑΒ. Για τις άνω περιπτώσεις θα ενημερώνει αμέσως την ΕΑΒ από 
την οποία και θα παίρνει σχετική συγκεκριμένη άδεια, αν απαιτείται, για την εκτέλεση του Έργου. 

5.  Ο  Ανάδοχος  συμφωνεί  και  αποδέχεται  να  συμμορφώνεται  πλήρως  προς  τις  εκάστοτε  διαδικασίες 
Ασφαλείας και Κανονισμούς της ΕΑΒ. 
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6. Η ΕΑΒ υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο την απαραίτητη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της καθώς 
και  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες,  εκθέσεις,  αναφορές  καθώς  και  την  εργαστηριακή  υποδομή  που 
σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.  Η  ΕΑΒ  έχει  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  έκπτωτο  τον  Ανάδοχο  αν  δεν  εκπληρώνει  ή  εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατά την κρίση της ΕΑΒ ουσιώδη όρο της της 
Εκτελεστικής Σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση προς τον Ανάδοχο. 

2.  Η κήρυξη του Αναδόχου εκπτώτου γίνεται κατόπιν έγγραφης κλήσεως του Αναδόχου σε ακρόαση 
εντός ρητής προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης. 

3.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας να λύσει μονομερώς τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος 
δεν κηρύσσεται έκπτωτος, αν η μη τήρηση των υποχρεώσεών του οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας ή σε 
αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας. 

4.  Σε  περίπτωση  κηρύξεως  του  Αναδόχου  εκπτώτου  αυτός  αποξενώνεται  από  κάθε  δικαίωμά  του 
από  την  κατακύρωση  ή  τη  Σύμβαση,  αντίστοιχα,  και  επιβάλλονται  σε  αυτόν  οι  ακόλουθες  πρόσθετες 
κυρώσεις: 

α)  Καταπίπτει  υπέρ  της  Εταιρείας  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης.  Διευκρινίζεται  ότι  η  εγγυητική 
επιστολή  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  και  στην  περίπτωση  που  αποδεικνύεται  ότι  η  υπεύθυνη  δήλωση 
που  είχε  υποβληθεί  από  τον  Ανάδοχο  περί  υποβολής  των  αναγκαίων  για  τη  σύναψη  της  συμβάσεως 
δικαιολογητικών ήταν ολικά ή μερικά αναληθής. 

β)  Καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η εγγύηση της τυχόν προκαταβολής, προκειμένου να επιστραφεί το 
κεφάλαιο της δοθείσας προκαταβολής και οι  τόκοι αυτού από την ημέρα λήψης της προκαταβολής έως 
την έκδοση της σχετικής αποφάσεως καταπτώσεως. 

γ)  Επιβάλλεται  στον  Ανάδοχο  κάθε  ζημία  της  Εταιρείας,  ιδίως  από  τη  διενέργεια  νέας  διαδικασίας 
ανάθεσης  της  Σύμβασης  και  την  απόκτηση  των  υπηρεσιών  σε  τιμή  αυξημένη  σε  σχέση  με  την  αρχική 
σύμβαση.  

5. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί επίσης, κατόπιν κλήσεώς του σε ακρόαση, να επιβληθεί 
αποκλεισμός από τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων της Εταιρείας για ορισμένο χρόνο, κατά την κρίση 
της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 6ο ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα 
της Συμφωνίας - Πλαισίου, και οπωσδήποτε μετά την ανεπιφύλακτη οριστική παραλαβή τους καθώς και 
την  υποβολή  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  πληρωμής.  Οι  διάφορες  κρατήσεις  βαρύνουν  τον 
ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τη Συμφωνία-Πλαίσιο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τροποποίηση  της  παρούσας  Εκτελεστικής  Σύμβασης  μπορεί  να  γίνει  μόνον  σε  αντικειμενικά 
δικαιολογημένες  και  εγγράφως  αποδεικνυόμενες  περιπτώσεις  ανάγκης,  και  πάντως  κατόπιν 
προγενέστερης έγγραφης συμφωνίας των μερών.  

Σε εκτέλεση της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης εκδόθηκαν τρία (3)  όμοια αντίτυπα, εκ των οποίων οι 
Συμβαλλόμενοι παίρνουν από ένα. 

Ο Ανάδοχος                                                                                         Η ΕΑΒ 

…………………………………………..        ………………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Ε.Ε.Ε.Σ./ ESPD 

 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 032-075386

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. 
Ε.

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): http://www.haicorp.com/
Πόλη: ΕΔΡΑ:ΑΘΗΝΑ/ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:ΤΑΝΑΓΡΑ
Οδός και αριθμός:
ΕΔΡΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΤΑΝΑΓΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Θ.23
Ταχ. κωδ.: 11527/ 32009

Αρμόδιος επικοινωνίας:
κα Μαρία Βασιλείου & κα Δόμνα 
Ραπτοπούλου

Τηλέφωνο: 22620 52608/ 22620 52891
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: RAPTOPOULOU.Domna@haicorp.com
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 787/2020
Σύντομη περιγραφή:
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟΝ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 784.000,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. CPV: 80400000-8
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 787

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

http://www.haicorp.com/
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 9

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 10

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται έγκριση
Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί o οικονομικός φορέας να παράσχει τις 
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται ιδιότητα μέλους

Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 
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Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 
να μπορεί να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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