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1. ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα  

 

Επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 
Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΩΡΩΠΟΥ 156 

Πόλη ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11146 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS  

Τηλέφωνο +30210-2144030 

Φαξ +30210-2144646 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  diagonismoi@eydap.gr 

Αρμόδια για πληροφορίες ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΙΔΕΡΑΚΗ 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

 

 

 

Είδος Αναθέτοντος Φορέα (Α.Φ.) 

Ο Αναθέτων Φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου και αποτελεί εταιρεία του κεφαλαίου Β 
του νόμου 3429/2005.   

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Φ. 

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.), ασκεί δραστηριότητα 
σχετική με την ύδρευση και την αποχέτευση, με περιοχή αρμοδιότητας τη μείζονα περιοχή του 
Νομού Αττικής, δυνάμενη όμως να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών που ορίζονται στο νόμο 
2744/1999 και εκτός περιοχής αρμοδιότητας της, μέσω θυγατρικών εταιρειών και μέσω σύναψης 
προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ, και έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης 
και αποχέτευσης, τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, 
συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, την άντληση, 
αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων και τη 
διενέργεια έργων και διαδικασιών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας, καθώς και 
διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων. 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.  

 

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., στον ιστότοπο της εταιρείας στη διεύθυνση 
http://www.eydap.gr στην ενότητα Διαγωνισμοί και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr  
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γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο 
θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται 
σε αυτή  («εκτελεστικές συμβάσεις») είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,  

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής με Κωδικό 
Θέσης Ευθύνης Κ.Κ. 200500 και σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 
2018, 2019 και 2020 της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο   

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο   

Η γεωγραφική κατανομή των υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στην Διεύθυνση 
Έργων Ανατολικής Αττικής, οριοθετείται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής  καθώς και 
στις έδρες (στα γραφεία) των Οργανογραμματικών  μονάδων αυτής. 

 

Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας πλαισίου είναι η παροχή υποστηρικτικών τεχνικών, 
διοικητικών υπηρεσιών και λοιπών υπηρεσιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 
Έργων Ανατολικής Αττικής, στην οποία θα προβεί ο ανάδοχος με την ελάχιστη ομάδα έργου του, 
τα μέλη της οποίας θα συνεργάζονται άμεσα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής 
Αττικής και θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα εργασιών που θα καθορίζεται από αυτά. 

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες από τον ανάδοχο και την ομάδα έργου υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτές, τα κάτωθι: 

 Συμβολή και υποβοήθηση στη σύνταξη, επίβλεψη και έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης (ΤΔ) 
πάσης φύσεως έργων αποχέτευσης ακαθάρτων τόσο Π/Μ όσο και Η/Μ (συλλογή, μεταφορά, 
επεξεργασία λυμάτων καθώς και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού των έργων που 
περιγράφονται στο αντικείμενο της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής) 

 Συλλογή και διερεύνηση Τεχνικών Προδιαγραφών των έργων 

 Διασταύρωση στοιχείων μελετών με άλλες μελέτες  

 Διερεύνηση νομοθεσίας μελετών και κατασκευών των έργων 

 Έλεγχος και  σύνταξη προμετρήσεων  

 Υποβοήθηση στον έλεγχο μελετών αποχέτευσης ακαθάρτων σε οποιοδήποτε στάδιο - 
διασταύρωση με στοιχεία γεωτεχνικών κλπ υποστηρικτικών μελετών 

 Υποβοήθηση στον έλεγχο - διασταύρωση στοιχείων περιβαλλοντικών μελετών - 
υδραυλικών μελετών  

 Υποβοήθηση στον έλεγχο μελετών που αφορούν κτίρια και διαμορφώσεις χώρων σε 
οποιοδήποτε στάδιο 

 Διασταύρωση στοιχείων προμετρήσεων και προϋπολογισμών μελετών  

 Υποβοήθηση στην παρακολούθηση αλλαγών μελέτης κατά τη φάση κατασκευής 
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 Σύνταξη τυχόν απαιτούμενων φακέλων αρχιτεκτονικών στοιχείων για αδειοδοτούσες 
υπηρεσίες και επιτροπές 

 Τήρηση αρχείου μελετών  

 Έλεγχος και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων Συμβάσεων Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών  

 Έλεγχος και  σύνταξη πάσης φύσεως επιμετρήσεων 

 Υποστηρικτικές εργασίες παρακολούθησης και έλεγχου της κατασκευής των έργων που 
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής  και Υποβοήθηση 
στην επίβλεψη κατασκευής των έργων  

 Υποβοήθηση στην επίβλεψη αρχιτεκτονικών εργασιών αντλιοστασίων, κτιρίων 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κτιρίων διοίκησης ΚΕΛ, διαμορφώσεις 
περιβάλλοντος  χώρου 

 Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αποχέτευσης 
ακαθάρτων συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών έργων (αντλιοστάσια κλπ) και των έργων 
επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών στην Ανατολική 
Αττική. 

 Παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοδότησης και εργασίες για την ομαλή ροή και 
εκταμίευση σε συνεργασία με τις αρμόδιες χρηματοδοτικές αρχές. 

 Σύγκριση της προόδου υλοποίησης των έργων σε σχέση με τον προγραμματισμό τους. 
Εντοπισμός αποκλίσεων και κατάρτιση σχετικών αναφορών (τακτικών, έκτακτων, αναφορών 
προόδου). 

 Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εργασιών 

 Παρακολούθηση της τήρησης των όρων των Συμβάσεων  κατασκευής των έργων 
αποχέτευσης επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης επεξεργασμένων 
εκροών Ανατολικής Αττικής 

 Παρακολούθηση Προγράμματος Ποιότητας Έργων 

 Παρακολούθηση και θέση σε δοκιμαστική λειτουργία εγκαταστάσεων των έργων της ΔΕΑΑ 

 Διάθεση στη ΔΕΑΑ όλων των στοιχείων, ηλεκτρονικών αρχείων των υπαλλήλων του 
Παρόχου της Υπηρεσίας οι οποίοι θα παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες σε μορφή excel, word, 
autocad κλπ  

 Αρχειοθέτηση  

 Διαχείριση επικοινωνιών ΔΕΑΑ  

 Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  

 Διαχείριση εγγράφων Αλληλογραφίας μέσω λογισμικού «Πάπυρος»  

 Εκτέλεση αιτήσεων παραγγελιών μέσω Sap-b1  

 Υποστηρικτικές εργασίες ενημέρωσης για την απαιτούμενη διαδικασία  που πρέπει να 
τηρηθεί από τους δημότες και ιδιοκτήτες ακινήτων για την σύνδεση των ακινήτων τους με το Δίκτυο 
Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ  

 Υποστηρικτικές εργασίες για την συμπλήρωση των απαραίτητων αιτήσεων για την σύνδεση 
των ακινήτων των ιδιοκτητών με το Δίκτυο Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ 

 

Προκειμένου να παρασχεθεί αρτίως και εντέχνως το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ο 
ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ελάχιστη Ομάδα Έργου, αποτελούμενη από τριάντα ένα (31) άτομα, 
ως εξής: 

 Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί: 5 άτομα 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός: 1 άτομο 
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 Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί: 2 άτομα 

 Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός: 1 άτομο 

 Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός: 1 άτομο 

 Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγος: 1 άτομο 

 Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Έργων Υποδομής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : 5 άτομα 

 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : 2 άτομα 

 Πτυχιούχος Μηχανικός φυσικών πόρων και περιβάλλοντος: 1 άτομο 

 Απόφοιτοι Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης:  8 άτομα 

 Εργοδηγοί Μέσης Εκπαίδευσης Δομικών Εργασιών: 4 άτομα 

  

Πέρα από τα ανωτέρω οι αρμοδιότητες του Αναδόχου είναι οι εξής: 

Η διασφάλιση ότι οι απαιτούμενοι για την υλοποίηση της υπηρεσίας πόροι του Αναδόχου, είναι 
διαρκώς διαθέσιμοι. 

Η διασφάλιση ότι η πρόοδος που συντελείται στην κατεύθυνση του αποτελέσματος παραμένει 
σταθερή και συνεπής με τις απαιτήσεις του Αναθέτοντος Φορέα. 

Η διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των διαδικασιών, ώστε οι υπηρεσίες να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις που τίθενται. 

Ο Ανάδοχος, θα έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη παροχής των υπηρεσιών σε καθημερινή 
βάση. Κύρια αρμοδιότητά του είναι να διασφαλίζει ότι οι  υπηρεσίες  παρέχονται, με το 
απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας και στα πλαίσια των προκαθορισμένων περιορισμών χρόνου και 
κόστους. 

Ο Ανάδοχος  είναι ειδικότερα, αν και ενδεικτικώς, υπεύθυνος για τα εξής: 

Την πρόσληψη μελών της ελάχιστης Ομάδας Έργου με την κατάλληλη εξειδίκευση και τις 
κατάλληλες δεξιότητες, την καθοδήγησή τους και τη διοίκησή τους. 

Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των υπηρεσιών. 

Την ανάληψη της ευθύνης για τη συνολική πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών  και τις 
διορθωτικές ενέργειες, εφόσον είναι αναγκαίες. 

Την επίλυση όλων των θεμάτων που επηρεάζουν ανά πάσα στιγμή την υλοποίηση των 
υπηρεσιών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος : 

 να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. 

 να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. . 

 να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την 
προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

 

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών, εντέλλεται,  αμείβεται και 
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ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί ομάδα έργου απαρτιζόμενη από το ελάχιστο προσωπικό 

που περιγράφεται τόσο ανωτέρω όσο και στο κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, καθώς και 

στο Παράρτημα Ι της παρούσας και να αντικαθιστά άμεσα οποιοδήποτε μέλος της δεν ανταποκρίνεται 

κατά την κρίση του Α.Φ. επαρκώς στο αντικείμενο των ανατεθειμένων υπηρεσιών. 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί προσωπικό ασφαλείας προς αντικατάσταση 
τυχόν προσωρινά απουσιάζοντων μελών της ομάδας έργου από τις οριζόμενες θέσεις 
εξυπηρέτησης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού 

71330000-0 Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού 

71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου & δοκιμών 

71520000-9 Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 

45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

71000000-8 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού     

και επίβλεψης 

71334000-8 Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες Μηχανικού 

72312000-5 Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων 

79500000-9 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου 

71350000-6 Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα 

Το παρόν άρθρο συμπληρώνεται από τα ρητώς αναγραφόμενα στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της 

παρούσας που αφορούν στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο στης συμφωνίας πλαίσιο και στη 

συγγραφή υποχρεώσεων αντίστοιχα. 

 

 

1.3.2. Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων 

Με την  ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα αναδειχθούν  κατά μέγιστο 
τρεις οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν4412/2016, 
εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές 
προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι και θα υπογράψουν την 
Συμφωνία Πλαίσιο. 
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1.3.3. Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο  

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο, διάρκειας 3 ετών, ανέρχεται συνολικά στο ποσό του 
τριών εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ και ογδόντα 
οκτώ εκατοστών Ευρώ (3.177.448,88€), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 
πλέον ΦΠΑ επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά και εβδομήντα τριών 
εκατοστών Ευρώ (762.587,73€) και αναλύεται ως εξής: 

  
Ετήσιο κόστος  3ετές κόστος 

Α) Κόστος υπηρεσιών:  677.855,76 € 
 

2.033.567,28 € 

Β) Εργολαβικό  Όφελος 25%: 169.463,94 € 
 

508.391,82 € 

Γ) Μερικό σύνολο (Α)+(Β): 847.319,70 € 
 

2.541.959,10 € 

Δ) Δικαίωμα προαίρεσης με Εργολαβικό όφελος 25%:  211.829,93 € 
 

635.489,78 € 

Ε) Τελικό Συμβατικό ποσό (Γ)+(Δ): 1.059.149,63 € 
 

3.177.448,88 € 

ΣΤ) Φ.Π.Α. (24%) 254.195,91 € 
 

762.587,73 € 
 

Ανάλυση προϋπολογισμού έχει συνταχθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα και περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.Β. (Οικονομικό Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο - Τιμολόγιο Σύμβασης) 

Ο Αναθέτων Φορέας έχει το δικαίωμα προαίρεσης έως ποσοστό 25% επί του αρχικού 
προϋπολογισμού της σύμβασης ήτοι έως το ποσό των εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων ογδόντα  εννέα  και εβδομήντα οκτώ εκατοστών Ευρώ (635.489,78€).  

Συγκεκριμένα το δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνει:  

α) την δαπάνη για την εκτέλεση υπηρεσιών όμοιες με εκείνες της αρχικής σύμβασης με τους 
ίδιους όρους ή/και 

 β1) αποζημιώσεις για Υπηρεσίες που θα παρέχονται πέραν του δώρου ή σε ημέρες αργίας, 
Σάββατο ή Κυριακή, που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής 
σύμβασης,  

β2) τυχόν έκτακτες αμοιβές που ο ανάδοχος κρίνει σκόπιμο να καταβληθούν στο προσωπικό 
του και η ΕΥΔΑΠ αποδέχεται, καθώς και τυχόν αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας, αποζημίωση 
απόλυσης, κ.λπ. που σχετίζονται με τη σύμβαση και τα οποία αποδεδειγμένα ο ανάδοχος θα 
κληθεί να καταβάλει στους προστηθέντες της σύμβασης βάσει της ισχύουσας Εργατικής 
Νομοθεσίας. Το ανωτέρω κόστος για τον ανάδοχο  θα τιμολογείται χωριστά στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  
με συνημμένα τα σχετικά παραστατικά που το δικαιολογούν,  

β3) τυχόν κόστη που προκύπτουν από έκτακτες εισφορές προς ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. 
έκτακτη εισφορά υπέρ παιδικών κατασκηνώσεων, κ.λπ.) που θα κληθεί ο ανάδοχος να 
καταβάλλει για το παρεχόμενο προσωπικό του, σύμφωνα με την κείμενη ασφαλιστική 
νομοθεσία. 

β4) Εργολαβικό όφελος  

Το δικαίωμα προαίρεσης θα ενεργοποιείται τμηματικά με μονομερή δήλωση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
που θα κοινοποιείται στον ανάδοχο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη εφαρμογής της, 
κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας (ΔΕΑΑ) και  εισήγησης της επιτροπής 
παρακολούθησης  καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο. 

Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τις 
εύλογες καθαρές αποδοχές του απαιτούμενου αριθμού προσώπων στελέχωσης της Ομάδας 
Έργου του αναδόχου, το κόστος ασφάλισης αυτών, το εύλογο διοικητικό κόστος και το εύλογο 
εργολαβικό κέρδος. 

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί  να υπογράψει  ο οικονομικός φορέας στο 
πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με τον αναθέτοντα φορέα («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται 
ρητώς, στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτελεστική σύμβαση από τους 
οικονομικούς φορείς που έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο.   
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Δεν προβλέπονται τμηματικές προσφορές. 

1.3.4 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο  

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τρία (3) έτη από την υπογραφή αυτής. 

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.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μέρος Α και Μέρος Β της παρούσας διακήρυξης.  

 

1.3.5. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.3.1 της παρούσας.  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

 

1. Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε 
αυτήν (“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), 

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

5. Το 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,   

6. Την 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»,  

7. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

8. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

10. Το 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”, 

11. Το ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
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Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”,[συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

12. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

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

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

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

16.Το π.δ. 39/4.5.2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

17.Την με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

18.Τη με αρ. 56902/215/2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

19.Το ν. 1068/1980 (Α’ 190) «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως 
Πρωτευούσης», 

20.Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

21.Το ν. 2744/1999 (Α’ 222) «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 
Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις», 

22.Τη με αριθμό 19688/13-06-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
με θέμα «Έγκριση Διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, για την σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με αντικείμενο την παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής της 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.». 

23.Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και το σύνολο 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 διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/10/2018 και ώρα 12:00. 

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού νοείται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών.  

Η διαδικασία 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, την 01/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
17/09/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 64200. 

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη 
διεύθυνση (URL): www.eydap.gr στην ενότητα Διαγωνισμοί, στις 20/09/2018.  

 

Γ.   Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βαρύνουν τον  προϋπολογισμό της Ένωσης. 

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 σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης  είναι τα ακόλουθα: 

 η Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-πλαίσιο, όπως αυτή 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη ΣΠ4/2018 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

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

 το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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 σύμβασης : 

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 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., τα ανωτέρω έγγραφα 
ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.  

Άλλως, έχουν υποχρέωση αποκαταστάσεως κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας θα υποστεί η 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την τυχόν αποκάλυψη, αλλά και της ηθικής βλάβης που θα υποστεί η 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ανεξαρτήτως υλικής ζημίας ή τυχόν δυσφημήσεως, αφού συνομολογεί ότι η 
αποκάλυψη εταιρικών μυστικών συνιστά προσβολή προσωπικότητας, ενώ επίσης η τεχνογνωσία 
της καθώς και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες, συμφωνείται ότι συνιστούν περιουσιακά της 
στοιχεία αποτιμητά σε χρήμα. 

Η  «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» έχει δικαίωμα να προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα του παρέχοντα υπηρεσίες/προμηθευτή αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης και 
υποστήριξης της παρούσης σύμβασης, καθώς και για σκοπούς συμβατικών και νόμιμων 
υποχρεώσεων που πηγάζουν από το εργατικό, κοινωνικοασφαλιστικό και φορολογικό δίκαιο, και 
εν γένει το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Τα στοιχεία του παρέχοντα 
υπηρεσίες/προμηθευτή ενδέχεται να γνωστοποιηθούν και σε άλλες τρίτες οντότητες, όπως φορείς, 
ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιες αρχές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια 
κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων της ΕΥΔΑΠ ή προς συμμόρφωση της με έννομη 
υποχρέωση. Στα πλαίσια της ως άνω επεξεργασίας η ΕΥΔΑΠ υποχρεούται όπως λαμβάνει τα 
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τη διαφύλαξη και προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αντισυμβαλλόμενου της. Ο παρέχων 
υπηρεσίες/προμηθευτής σε κάθε περίπτωση έχει βάσει του Κανονισμού 2016/679 δικαίωμα 
ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), πρόσβασης και λήψης αντιγράφου (άρθρο 15), διόρθωσης (άρθρο 
16), διαγραφής (άρθρο 17), περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18), φορητότητας (άρθρο 20), 
εναντίωσης (άρθρο 21), γνώσης και αντίρρησης τυχόν αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων 
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(άρθρο 22), ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 παρ. 3) , καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα τελούν υπό την επιφύλαξη άσκησης 
των έννομων υποχρεώσεων της ΕΥΔΑΠ, τυχόν νομικών αξιώσεων της κατά του 
αντισυμβαλλομένου και περίπτωσης διαφύλαξης δημοσίου συμφέροντος. Ο παρέχων 
υπηρεσίες/προμηθευτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να υπογράψει και το 
σχετικό Παράρτημα Α περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και παροχής 
εγγυήσεων κατά την Επεξεργασία – Υποχρεώσεις Παρέχοντος/Προμηθευτή ως εκτελούντα την 
επεξεργασία, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  αυτής.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Ο αναθέτων φορέας 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. 

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

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

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) τον αναθέτοντα φορέα προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνταχθούν σύμφωνα με τα 
υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσης. 

Ο  αναθέτων φορέας 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 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.   
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα 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) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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 
αμετάκλητη 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 IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 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. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  β) ή/και όταν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με 
τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. , γ) ή/και όταν η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 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 ή αίτησης συμμετοχής: 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. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-
πλαίσιο, προσφέρων 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. Ο αναθέτων φορέας 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 
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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 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 του 
αναθέτοντος 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,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού), ήτοι 
όταν δεν τηρείται η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου μετοχών ανώνυμης 
εταιρείας που συμμετέχει σε δημόσια σύμβαση και όταν στη μετοχική σύνθεση της ανώνυμης 
εταιρείας συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία.  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, 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. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 παρ. 1 υποπαρ. (γ) και 2.2.3.4 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 συμφωνίας-πλαίσιο. 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. 

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 συμφωνίας-πλαίσιο. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-
πλαίσιο απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της υπηρεσίας.  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 
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οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Σε 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από 
όλα τα μέρη της ένωσης. 

 

2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν: 

1. Συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ίσο 
προς τον ετήσιο προϋπολογισμό της συμφωνίας πλαισίου.  

 
2. Ασφαλιστική  κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου ή άλλως υποχρεωτικά γενικής αστικής 

ευθύνης από ποσού τουλάχιστον 1.000.000 € ανά γεγονός και κατ ανώτατο όριο.  
3. Εύρυθμη συνεργασία με Τράπεζα. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται  
 

1. να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών  τεχνικής και διοικητικής 
υποστήριξης σε εταιρείες ή οργανισμούς ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. H εμπειρία αυτή θα 
αποδεικνύεται με την παροχή καταλόγου συναφών υπηρεσιών σε εταιρείες ή οργανισμούς του 
ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.  

 

2. Στον κατάλογο θα αναφέρεται το αντικείμενο της σύμβασης, ο φορέας - οργανισμός ανάθεσης, 
καθώς και ο χρόνος στον οποίο παρασχέθηκε η υπηρεσία, η χρονική διάρκεια και το 
συμβατικό οικονομικό αντικείμενο. 

 

3. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν αθροιστικά τριετή εμπειρία (36μήνες) 
κτηθείσα εντός της τελευταίας δεκαετίας, ύψους τουλάχιστον 300.000 ευρώ επίσης αθροιστικά, 
από μία ή περισσότερες συμβάσεις. 

 

4. Να διαθέτουν ομάδα έργου αποτελούμενη από άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει το αντικείμενο της συμφωνίας 
πλαισίου και συγκεκριμένα ομάδα τριάντα ενός (31) ατόμων ως ελάχιστος απαιτούμενος 
αριθμός οι οποίοι να έχουν λευκό ποινικό μητρώο καθώς και τα κατ΄ ελάχιστον απαιτούμενα 
προσόντα ανά ειδικότητα ως εξής: 

 

Υπο-ομάδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Π.Ε. 

 

(1) Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Π.Ε.  

Άτομα: 4 

 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε. 
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 5ετή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 

 

(2) Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. 

Άτομα: 1 

 Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε. 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master στην Αρχιτεκτονική 

 

(3) Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί  Π.Ε. 

Άτομα: 2 

 Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε. 

 5ετή εμπειρία σε Η/Μ έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 

 

(4) Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Άτομα: 1 

 Πτυχίο  Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.  

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master  στον τομέα Διοίκησης Έργων/Project Management. 

 Proficiency ή ισοδύναμο 

 

(5) Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Άτομα: 1 

 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού ΠΕ 

 5ετή εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υδραυλικών έργων και σε συστήματα 

τηλελέγχου - τηλεχειρισμού 

 

(6) Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Π.Ε.  

Άτομα: 1 

 Πτυχίο Χημικού  Μηχανικού Π.Ε.  

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master στον τομέα Υγειονομικής Μηχανικής ή/και Μηχανικής 

Περιβάλλοντος 

 

(7) Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγος 

Άτομα: 1 

 Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος ή περιβαλλοντολόγου 

 5ετής εμπειρία σε θέματα εφαρμογών του θεσμικού πλαισίου προστασίας περιβάλλοντος 
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Υπο-ομάδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τ.Ε. 

 

(1) Πολιτικοί μηχανικοί Έργων Υποδομής Τ.Ε. 

Άτομα: 5 

 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής Τ.Ε. 

 

(2) Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. 

Άτομα: 2 

 Πτυχίο Μηχανολόγου  Μηχανικού Τ.Ε. 

 

(3) Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. 

Άτομα: 1 

 Πτυχίο Μηχανικού Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. 

 

Υπο-ομάδα Μέσης Εκπαίδευσης 

 

(1) Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Άτομα: 8 

 Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

(2) Εργοδηγοί Δομικών Έργων 

Άτομα: 4 

 Απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών Σχολών (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ α΄ και β΄ κύκλου, Σχολής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006  

 

Επιπροσθέτως: 

 Ο Ανάδοχος, για τις θέσεις Μηχανικών της Υπο-ομάδας ΠΕ, υποχρεούται να 

χρησιμοποιήσει για την παροχή των υπηρεσιών της συμφωνίας πλαισίου μέλη του ΤΕΕ 

 Η αιτούμενη ως άνω 5ετής εμπειρία της υπο-ομάδας ΠΕ θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις 

από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

 Ο Ανάδοχος, για τις θέσεις των Υπο-ομάδων ΠΕ και ΤΕ, υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
για την παροχή των υπηρεσιών της συμφωνίας πλαισίου Ομάδα Έργου με καλή γνώση 
Autocad 2D 
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 Ο Ανάδοχος για τις θέσεις των Υπο-ομάδων ΠΕ και ΤΕ, υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
για την παροχή των υπηρεσιών της συμφωνίας πλαισίου, Ομάδα Έργου με πολύ καλή 
γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower ή ισοδυνάμου 

 Ο Ανάδοχος, ειδικά για τη θέση του Αρχιτέκτονα, υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την 
παροχή των υπηρεσιών της συμφωνίας πλαισίου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό με καλή γνώση 
Autocad 2D-3D, Photoshop, Indesign 

 Ο Ανάδοχος για τις θέσεις της υπο-ομάδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις θέσεις 
των αποφοίτων Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την παροχή 
των υπηρεσιών της συμφωνίας πλαισίου, Ομάδα Έργου με πολύ καλή γνώση, λειτουργικού 
συστήματος Windows 10 και σουίτας γραφείου Ms Office επιπέδου ECDL ή αντίστοιχου 

 Σημειώνεται ότι η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα απασχολείται σε εργασίες πεδίου και 
εργασίες γραφείου, όπως αυτές ανατίθενται από την ΔΕΑΑ. 

 

Tα πρόσωπα που στελεχώνουν την ελάχιστη Ομάδα Έργου του αναδόχου δεν δύνανται να έχουν 
απασχοληθεί καθοιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε σχέση (έμμισθη ή συμμετοχή σε στελέχωση) 
σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στην ανάληψη δημοσίων τεχνικών έργων ή μελετών, 
κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, προς αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. Σε περίπτωση δε 
δημιουργίας μεταγενεστέρως πιθανής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων υποχρεούνται να 
γνωστοποιούν τούτο αμέσως στον Αναθέτοντα Φορέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 262 
και 280 του ν. 4412/2018. 
 
Προκειμένου να αποδειχθεί η ανωτέρω απαίτηση, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 
υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόσωπα που στελεχώνουν την ελάχιστη Ομάδα Έργου του δεν έχουν 
απασχοληθεί καθοιονδήποτε τρόπο και οιαδήποτε σχέση (έμμισθη ή συμμετοχή σε στελέχωση) σε 
οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στην ανάληψη δημοσίων τεχνικών έργων ή μελετών, 
κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, προς αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. Σε περίπτωση δε 
δημιουργίας μεταγενεστέρως πιθανής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων δηλώνουν 
υπευθύνως ότι θα γνωστοποιούν τούτο αμέσως στον Αναθέτοντα Φορέα. 
 
Ο απαιτούμενος ανά περίπτωση αριθμός των μελών της ομάδας έργου, θα καθορίζεται ανά 
εκτελεστική σύμβαση με βάση τις ανάγκες των έργων της ΔΕΑΑ ο οποίος θα προσδιορίζεται στην 
πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτελεστική σύμβαση, ανάλογα με τις ανάγκες του 
Αναθέτοντος Φορέα. 
 
Σημειώνεται ότι η ομάδα έργου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ένα συντονιστή ανά εκτελεστική 
σύμβαση. Σε περίπτωση που ο ίδιος Ανάδοχος έχει αναλάβει πλείονες της μίας εκτελεστικές 
συμβάσεις, ο συντονιστής θα είναι κοινός και υπεύθυνος για όλες.  
 
Ο συντονιστής δύναται να είναι και μέλος της Ομάδας Έργου του αναδόχου. 
 
Τόσο η ομάδα έργου όσο και ο συντονιστής, θα εκπαιδευτούν και θα ακολουθούν τις οδηγίες της 
ΔΕΑΑ και των Υπηρεσιών της. 
 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν, , 
πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή νεότερο, επικαιροποιημένο και σε 
ισχύ, που έχει εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσία αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω απαίτηση αρκεί να καλύπτεται από ένα 
εκ των μελών της Κοινοπραξίας. 
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2.2.8 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 
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. 
 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
Σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας επιλέξει να δανειστεί εμπειρία από τρίτο 
οικονομικό φορέα (χρηματοοικονομική ή τεχνική), ο τρίτος οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει τα 
αντίστοιχα προσόντα με τον διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα. 
 
 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

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

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 
(Ε.Ε.Ε.Σ.). 
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ) του άρθρου 79, είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 
για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προμηθειών (ΕΕΕΠ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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Επίσης, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή η ένωση δανείζεται εμπειρία από τρίτο 
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το αρ. 2.2.8. της παρούσας, το ΕΕΕΣ προσκομίζεται και από τον 
τρίτο δανείζοντα την εμπειρία. 
 
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ.1 
και 3, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  
 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
συμφωνίας-πλαίσιο στις περιπτώσεις του άρθρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας 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 ο αναθέτων φορέας 
που αναθέτει τη συμφωνία-πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν 
να ισχύουν. 
 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ο 
προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει 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, 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, 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
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 2.2.3.4. 
 
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 2.2.3.4. 
 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού.  
 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 
 
 δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, 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, καθώς και αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 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 
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στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους 
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 
 
Ο αναθέτων φορέας 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 
 
 ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  
 
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει  πιστοποιητικό /βεβαίωση 
του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 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 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 ο 
προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει  : 
 

1. Δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών (3) προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων, σε 
περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισμών. Σε περίπτωση που δεν 
υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισμών ή δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση ισολογισμών ή 
αυτή δεν έχει εκ της νομοθεσίας ολοκληρωθεί, προσκομίζουν κάθε πρόσφορο δημόσιο 
έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους  για τα προηγούμενα τρία έτη.  

 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ίσο προς τον ετήσιο προϋπολογισμό της συμφωνίας 
πλαισίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος με το 100% του ετήσιου προϋπολογισμού. Σε 
περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών / Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση 
μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη Ένωσης / Κοινοπραξίας.  
 

2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής – επαγγελματικής ευθύνης από ασφαλιστική εταιρεία ποσού 
τουλάχιστον 1.000.000 € ανά γεγονός και κατ ανώτατο όριο ή/και υποχρεωτικά, συμβόλαιο 
γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για ασφαλιζόμενο όριο 1.000.000 και επέκταση 
εργοδοτικής ευθύνης για ασφαλιζόμενα όρια 250.000 ανά άτομο, 500.000 για ομαδικό 
ατύχημα και 500.000 κατ ανώτατο όριο. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί σε ισχύ την 

18PROC003715677 2018-09-20



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 

26 

παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστεί ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο με ρητή αναφορά στην σύμβαση πλαίσιο με την  ΕΥΔΑΠ. Σε περίπτωση δε 
Ένωσης εταιρειών / Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

 

3. Βεβαίωση από Τραπεζικό Οργανισμό περί εύρυθμης συνεργασίας 
 

 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς συμπληρώνoυν τα οικεία πεδία του ΕΕΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ και ο προσωρινός 
ανάδοχος προσκομίζει : 
 

1. Κατάλογο αθροιστικά τριετούς εμπειρίας κτηθείσας εντός της τελευταίας δεκαετίας, ή για όσο 
χρόνο είναι σε λειτουργία η επιχείρηση (σε περίπτωση που λειτουργεί για χρόνο μικρότερο 
των δέκα (10) ετών) στον οποίο να περιλαμβάνονται μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής 
ανάλογων υπηρεσιών συνολικού αντικειμένου αθροιστικά τουλάχιστον 300.000 ευρώ. Σε 
περίπτωση Ένωσης εταιρειών / Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί 
να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

 

2. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης ή ισοδύναμα πιστοποιητικά από τα οποία να 
προκύπτει ότι έχει εκτελέσει επιτυχώς, την τελευταία δεκαετία ή για όσο χρόνο λειτουργεί, 
υπηρεσίες συνολικής διάρκειας 3 ετών (36 μήνες) αντίστοιχες με τις προκηρυσσόμενες για 
λογαριασμό δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Σε περίπτωση  Ένωσης εταιρειών / Κοινοπραξίας η 
συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη 
Ένωσης / Κοινοπραξίας. Από τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του αρμόδιου φορέα, πρέπει να 
προκύπτει η παρεχόμενη υπηρεσία, ο χρόνος υλοποίησής της και βεβαίωση ότι αυτή 
εκτελέστηκε έντεχνα και εντός του προβλεπόμενου χρόνου εκτέλεσης. Συγκεκριμένα θα 
πρέπει να αναφέρεται: 

 
i. Ονομασία Αναδόχου της σύμβασης. 
 
ii. Φορέας ανάθεσης της σύμβασης. 
 
iii. Ημερομηνία έναρξης και περαίωσης της σύμβασης 
. 
iv. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
 
v. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

3. Υπεύθυνη δήλωση για το προσωπικό του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που απασχολεί  ο 
οικονομικός φορέας κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τουλάχιστον τριάντα ενός (31) 
ατόμων. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ζητείται αθροιστικά.  

 
 

4. Δήλωση ότι το προσωπικό που θα απασχολήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι 
άνω των είκοσι πέντε ετών, και κάτοχοι των τυπικών προσόντων που απαιτούνται για την 
παροχή των κρίσιμων υπηρεσιών.  

 

Προς απόδειξη των ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς εφόσον ανακηρυχθούν προσωρινοί ανάδοχοι 
και πριν την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο υποχρεούνται να υποβάλουν στην   ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: 
 
•  πίνακα με ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που πρόκειται να απασχολήσει για την 
υλοποίηση της παροχής των υπηρεσιών του συνόλου ή του τμήματος της συμφωνίας πλαισίου για 
την οποία έχει υποβάλλει προσφορά. 
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• τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6 της παρούσας και 
βιογραφικά σημειώματα του προτεινόμενου προσωπικού 
 
Η τελική κατάσταση προσωπικού καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή προσωπικού στο μέλλον  τελεί 
υπό την έγκρισή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  
 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει  
Πιστοποιητικό ISO 9001 2008 ή νεότερο, επικαιροποιημένο και σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από 
επίσημο ινστιτούτο ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσία αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 
 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 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. Ειδικότερα στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο πρέπει να καταθέσει: 

1. αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού (ενδείκνυται η προσκόμιση επικυρωμένου 
αντιγράφου του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού εφόσον υπάρχει) ή άλλου 
αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του 
διαγωνιζόμενου και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, ΦΕΚ 
δημοσίευσης, όπου αυτά προβλέπονται, 

2.  στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση αυτού, ήτοι όλα 
τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 
ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

3.  πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού/μη λύσης του νομικού προσώπου. Ειδικότερα προσκομίζεται: 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: 

πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση που ο ο προσωρινός ανάδοχος είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.: 

πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των οικονομικών φορέων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
σύστασής εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να καταθέσει 
βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ). 

Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξίας προσκομίζονται τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση προσώπων ή 
κοινοπραξία. 

Β.7. Οι προσωρινοί ανάδοχοι που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
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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 αναδείχθηκαν ανάδοχοι και είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

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

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας που έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος δήλωσε ότι 
επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική 
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Επίσης, προσκομίζει και όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο 
διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας προκειμένου να αποδείξει αντίστοιχα την χρηματοοικονομική 
ή τεχνική ικανότητα την οποία δανείζει. 

 

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  μόνο βάσει τιμής. 

2.3.2 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές 
συμβάσεις”)  

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Για την 
ανάθεση των συμβάσεων αυτών, η ΕΥΔΑΠ μπορεί να διαβουλεύεται γραπτώς με τους 
οικονομικούς φορείς που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας τους, εάν 
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χρειάζεται, να συμπληρώσουν την προσφορά τους, 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 Ι της 
Διακήρυξης. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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 ΕΣΗΔΗΣ, 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 Υπουργική 
Απόφαση αριθμ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

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 (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής 
Απόφασης αριθμ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

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, ο αναθέτων φορέας 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.  

Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
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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. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

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 ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον 
αναθέτοντα φορέα, 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 η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και 
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille).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. 

Ο αναθέτων φορέας 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. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 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 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

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

Ομοίως υποβάλλεται ξεχωριστό ΕΕΕΣ για στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς ή Ενώσεις 
δανείζονται εμπειρία τρίτου.  

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από τον αναθέτοντα φορέα στα Παραρτήματα Ι.Α. και ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας 
ακριβώς σε τεχνική έκθεση πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV (Πίνακες I, 
II,III)  της διακήρυξης και θα περιλαμβάνει: 

α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται στον Πίνακα Ι σε ευρώ ανά μήνα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

β Τον Φ.Π.Α, και τις τυχόν επιβαρύνσεις. 

Το κόστος ανά κατηγορία υπηρεσιών αναγράφεται στον Πίνακα I της παρούσης και περιλαμβάνει 
τις δαπάνες, πάσης φύσεως έξοδα και αποζημιώσεις του υποψηφίου για τη παροχή των 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και την τήρηση των σχετικών με αυτήν 
υποχρεώσεών της. 

Το μηνιαίο κόστος δεν περιλαμβάνει: 

α) τις αποζημιώσεις για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που θα παρέχονται πέραν του οκταώρου ή σε ημέρες αργίας, 
Σάββατο ή Κυριακή (εκτός εάν αλλιώς αναγράφεται στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του 
ΠΙΝΑΚΑ I ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), για τις οποίες θα καταβάλλεται αποζημίωση, βάσει του 
ΠΙΝΑΚΑ II του Τιμολογίου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  

β) τυχόν έκτακτες αμοιβές που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κρίνει σκόπιμο να καταβληθούν στο προσωπικό του 
και με την επιφύλαξη της προηγούμενης συναίνεσης της ΕΥΔΑΠ, καθώς και τυχόν αποζημιώσεις 
μη ληφθείσας αδείας, αποζημιώσεις απόλυσης, κ.λπ. που σχετίζονται με τη ΣΥΜΒΑΣΗ και τα 
οποία αποδεδειγμένα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα κληθεί να καταβάλει στους προστηθέντες της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 
βάσει της ισχύουσας Εργατικής Νομοθεσίας. Το ανωτέρω κόστος για τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα 
τιμολογείται χωριστά στην ΕΥΔΑΠ με συνημμένα τα σχετικά παραστατικά που το τεκμηριώνουν.  

γ) τυχόν κόστη που προκύπτουν από έκτακτες εισφορές προς ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. έκτακτη 
εισφορά υπέρ παιδικών κατασκηνώσεων, κ.λπ.) που θα κληθεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να καταβάλλει για το 
παρεχόμενο προσωπικό του, σύμφωνα με την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή όλων των νομίμων προσαυξήσεων προς το διατιθέμενο 
προσωπικό (π.χ. υπερεργασία, δώρο Χριστουγέννων - Πάσχα, επίδομα αδείας, αξιώσεις και 
αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, εισφορές προς ΙΚΑ ή ασφαλιστικούς 
φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, καταβολή ημερομισθίου σε όσους εργασθούν ημέρα 
αργίας, κ.λπ.). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους, να εφαρμόζει στο προσωπικό του, 
το οποίο θα διατεθεί στα πλαίσια της σύμβασης αυτής, τα απαραίτητα μέτρα για την προαγωγή της 
υγείας και της ασφάλειας του (Τεχνικός Ασφαλείας και Ιατρός Εργασίας). 

Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται  να καλύπτει το προσωπικό του, που θα διατεθεί στην ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε. για την παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών  με συμβόλαιο Γενικής Αστικής και 
Εργοδοτικής Ευθύνης για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, για σωματικές βλάβες και / ή υλικές 
ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και/ ή παράλειψή τους. 

Στην περίπτωση που παρασχεθούν πρόσθετες υπηρεσίες, το προϋπολογισθέν κόστος αυτών 
βρίσκεται στον Πίνακα II του Παραρτήματος ΙΒ. Το κόστος κάθε υπηρεσίας, υπολογίζεται με βάση 
τον Πίνακα II και την έκπτωση η οποία προκύπτει από την αναγωγή της προσφοράς του μειοδότη 
σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου. 

Το ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου όπως αυτό περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά του 
ισχύει και για το δικαίωμα προαίρεσης.  
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Το προσφερόμενο ποσό θα είναι σταθερό καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σχετικής Σύμβασης. 

Τονίζεται ότι ουδεμία νόμιμη, συμβατική ή άλλη σχέση θα συνδέει καθ' όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης που θα υπογραφεί, την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  με το παρεχόμενο προσωπικό, για το οποίο η 
επιλεγείσα εταιρία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι παντός. 

Προσφορές με ποσοστό αμοιβής μικρότερο ή ίσο του 2 % απορρίπτονται, διότι δεν καλύπτουν το 
ελάχιστο λειτουργικό κόστος διαχείρισης των ζητούμενων υπηρεσιών. 

Το κόστος Υπηρεσιών αναγράφεται στον Πίνακα I του Παραρτήματος ΙΒ και περιλαμβάνει 
επιπρόσθετα το κόστος εργοδοτικής εισφοράς του Αναδόχου, όπως σήμερα προσδιορίζεται από 
την κείμενη νομοθεσία, πλέον αναλογίας προβλεπόμενων Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, 
καθώς και Επιδόματος αδείας, σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και την τήρηση των σχετικών 
με αυτήν υποχρεώσεών της. 

Η οικονομική προσφορά θα είναι δεόντως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντα. 

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 που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 της παρούσας. 

 

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 τον 
αναθέτοντα φορέα, πριν από τη λήξη της, 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 ο αναθέτων φορέας 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, 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο αναθέτων φορέας 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 προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της παρούσας,  
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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 τον αναθέτοντα φορέα 
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 ένα προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές 

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 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  (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 (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.  

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 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  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 310 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 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.  

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 των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

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

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
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όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και εισάγεται από αυτό  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 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 
άρθρο 313 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  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  («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των  ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. 
της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα/ες, ο οποίος/οι πρόκειται να συμμετέχει/ουν 
στη συμφωνία-πλαίσιο («προσωρινό ανάδοχο»), και τον/τους καλεί να υποβάλει/ουν  εντός 
προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν/ους, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 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 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για 
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον/στους προσφέροντα/ντες να τα προσκομίσει/ουν ή να τα 
συμπληρώσει/ουν εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του 
Συστήματος, ειδοποίησής του/τους. Ο αναθέτων φορέας μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την 
ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

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

Ο/οι προσφέρων/οντες (“προσωρινός/οί ανάδοχος/οι”) κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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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 
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντος φορέα για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση 
συμμετοχής του.  

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 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του 
αναθέτοντος φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων ως 
εκπτώτου/ων.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει 
υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της συμφωνίας-
πλαίσιο σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 
και 36 του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2., έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  προσκαλεί τον  ανάδοχο να προσέλθει/ουν για υπογραφή του συμφωνητικού της 
συμφωνίας-πλαίσιο μετά του συνημμένου Παραρτήματος Α περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και παροχής εγγυήσεων κατά την Επεξεργασία – Υποχρεώσεις 
Παρέχοντος/Προμηθευτή ως εκτελούντα την επεξεργασία, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  
αυτού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το ως άνω Παράρτημα Α συντάσσεται σύμφωνα με τα δηλωθέντα σε σχετικό 
ερωτηματολόγιο από τον ανάδοχο.  Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.   

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. 
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη συμφωνία-
πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη 
του αναθέτοντος φορέα 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 του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 
του Αναθέτοντος Φορέα 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. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 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 πιστοποιητικών. 

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, το 
οποίο 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, ο αναθέτων φορέας 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί 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. 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

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

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. 

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

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 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. 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-
πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του 
τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο, 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 
αριθμό και τον τίτλο της συμφωνίας-πλαίσιο Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ' 
έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα 
έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.  

  

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

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 γ) 
εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
εκτελεστικής σύμβασης, 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 
αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 302 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 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έναντι του 
αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

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 
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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 στο σύνολό της κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία 
του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε 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 συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο   

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

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

 

4.3.2. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μπορεί να υποβάλει παραγγελίες σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της 
συμφωνίας-πλαίσιο και ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει της σχετικές υπηρεσίες, 
ενώ η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  υποχρεούται να καταβάλει στον Οικονομικό φορέα το ποσό της 
συμφωνηθείσας τιμής, όπως θα προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας 
πλαίσιο σύμβασης, η οποία τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ενδεικτική 
(προσφερόμενη ανά μονάδα) τιμή με την οποία ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει στη Συμφωνία 
Πλαίσιο.  

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα 
πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. Σε περίπτωση μη σύναψης 
οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται 
αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε 
περίπτωση μη παροχής του συνόλου των υπηρεσιών που καθορίζονται στη διακήρυξη.  

4.4 Υπεργολαβία  

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

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

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

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 
του άρθρου 287 του ν. 4412/2016.  

4.5 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 
337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Το δικαίωμα προαίρεσης θα ενεργοποιείται τμηματικά με μονομερή δήλωση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
που θα κοινοποιείται στον ανάδοχο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη εφαρμογής της, 
κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας (ΔΕΑΑ) και  εισήγησης της επιτροπής 
παρακολούθησης  καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

4.6.1. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. α) του 
άρθρου 338 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-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 συμφωνίας -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 ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

 

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μετά την τμηματική οριστική παραλαβή  των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
 
Η τιμολόγηση των Υπηρεσιών θα γίνεται ανά μήνα με έκδοση σχετικού τιμολογίου. Η πληρωμή θα 
γίνεται σε Ευρώ με τον αναλογούντα ΦΠΑ, μετά από έκδοση εντάλματος πληρωμής στο όνομα του 
Αναδόχου, εντός 30 ημερών από την υποβολή του. 
Η αιτούσα οργανωτική μονάδα, ήτοι η ΔΕΑΑ θα κατανείμει την ομάδα εργασίας του αναδόχου 
προς παροχή των συμβατικών υπηρεσιών στις οργανωτικές μονάδες της ΔΕΑΑ. Στο τέλος κάθε 
μήνα οι οργανωτικές μονάδες μέσω αρμοδίων υπαλλήλων (επιβλέποντες) που θα έχει ορίσει προς 
τούτο η ΔΕΑΑ θα βεβαιώνουν προς την Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί από την ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε. την καλή παροχή υπηρεσιών ώστε στη συνέχεια να καθίσταται δυνατή η πληρωμή του 
αναδόχου.  
 
Για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής απαιτούνται: 

α. Τιμολόγιο που να αναφέρονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, 

β. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 

γ. Πρακτικό παραλαβής και καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Επιτροπή 
Παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και 
σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων, 

Προσφορές με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ζητούν να απαλλαγούν από τις παραπάνω κρατήσεις 
δε θα ληφθούν υπόψη. 

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

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 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, εφόσον προβλέπεται,  η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 
258 και την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 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 τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 258 και την παρ. 6 
του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 

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

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

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

 

5.2. Παρακολούθηση της σύμβασης         

5.2.1.  Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από 
την ΔΕΑΑ, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (ΔΣ ΕΥΔΑΠ) για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. Η 
δε ΔΕΑΑ θα εισηγείται για τα ανωτέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 

5.2.2.  Η ΔΕΑΑ μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επιβλέποντα, υπάλληλό της. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της 
αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση 
ο επιβλέπων  λειτουργεί ως συντονιστής. 

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

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

5.3.1.  Η διάρκεια της Εκτελεστικής  Σύμβασης θα ορίζεται κατά περίπτωση από τον Αναθέτοντα 
Φορέα σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

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

 

5.4  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης       

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/2016. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων 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 αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

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

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. 

Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι ανατεθείσες υπηρεσίες.  

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

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική. 

 

5.5 Απόρριψη υπηρεσιών – Αντικατάσταση        

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

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

 

5.6 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.6.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και την 
εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε., που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις . 

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε 
άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

 

5.6.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

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

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 του αναθέτοντος φορέα, 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. 
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Σε περίπτωση που από έλεγχο που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης 
αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος και η στελέχωση αυτού δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως 
αυτές θα βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 1/10 της μέσης ημερήσιας αξίας της Παροχής 
Υπηρεσιών ανά ημέρα παράβασης. 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ
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ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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Υφιστάμενη κατάσταση 

 Η Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής που υπάγεται λειτουργικά και διοικητικά στο Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.ΑΠ Α.Ε, αναφέρεται στη Βοηθό Γενική Διευθύντρια Έργων Ανατολικής 
Αττικής. 

Η Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, τη μελέτη, τη 
χρηματοδότηση και την υλοποίηση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων της Ανατολικής Αττικής 
στους Δήμους Νέας Μάκρης - Μαραθώνα, Ραφήνας - Πικερμίου, Σπάτων - Αρτέμιδας, Κρωπίας, 
Παιανίας, Μαρκοπούλου και Σαρωνικού, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης των 
επεξεργασμένων εκροών και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων των Κέντρων Επεξεργασίας 
Λυμάτων  της Ανατολικής Αττικής. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  

Περιγραφή των αναγκών του αναθέτοντα φορέα :  

Η γεωγραφική κατανομή των υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στην Διεύθυνση 
Έργων Ανατολικής Αττικής, οριοθετείται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής  αλλά και 
στις έδρες (στα γραφεία) των Οργανογραμματικών  μονάδων αυτής. 

Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας πλαισίου είναι η παροχή υποστηρικτικών τεχνικών 
υπηρεσιών και λοιπών υπηρεσιών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Έργων 
Ανατολικής Αττικής, στην οποία θα προβεί ο ανάδοχος με την ελάχιστη ομάδα έργου του, τα μέλη 
της οποίας θα συνεργάζονται άμεσα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής και 
θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα εργασιών που θα καθορίζεται από αυτά. 

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες από τον ανάδοχο και την ομάδα έργου υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτές, τα κάτωθι: 

 Συμβολή και υποβοήθηση στη σύνταξη, επίβλεψη και έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης (ΤΔ) 
πάσης φύσεως έργων αποχέτευσης ακαθάρτων τόσο Π/Μ όσο και Η/Μ (συλλογή, μεταφορά, 
επεξεργασία λυμάτων καθώς και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού των έργων που 
περιγράφονται στο αντικείμενο της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής) 

 Συλλογή και διερεύνηση Τεχνικών Προδιαγραφών των έργων 

 Διασταύρωση στοιχείων μελετών με άλλες μελέτες  

 Διερεύνηση νομοθεσίας μελετών και κατασκευών των έργων 

 Έλεγχος και  σύνταξη προμετρήσεων  

 Υποβοήθηση στον έλεγχο μελετών αποχέτευσης ακαθάρτων σε οποιοδήποτε στάδιο - 
διασταύρωση με στοιχεία γεωτεχνικών κλπ υποστηρικτικών μελετών 

 Υποβοήθηση στον έλεγχο - διασταύρωση στοιχείων περιβαλλοντικών μελετών - 
υδραυλικών μελετών  

 Υποβοήθηση στον έλεγχο μελετών που αφορούν κτίρια και διαμορφώσεις χώρων σε 
οποιοδήποτε στάδιο 

 Διασταύρωση στοιχείων προμετρήσεων και προϋπολογισμών μελετών  

 Υποβοήθηση στην παρακολούθηση αλλαγών μελέτης κατά τη φάση κατασκευής 

 Σύνταξη τυχόν απαιτούμενων φακέλων αρχιτεκτονικών στοιχείων για αδειοδοτούσες 
υπηρεσίες και επιτροπές 

 Τήρηση αρχείου μελετών  

 Έλεγχος και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων Συμβάσεων Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών  

 Έλεγχος και  σύνταξη πάσης φύσεως επιμετρήσεων 
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 Υποστηρικτικές εργασίες παρακολούθησης και έλεγχου της κατασκευής των έργων που 
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής  και Υποβοήθηση 
στην επίβλεψη κατασκευής των έργων  

 Υποβοήθηση στην επίβλεψη αρχιτεκτονικών εργασιών αντλιοστασίων, κτιρίων 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κτιρίων διοίκησης ΚΕΛ, διαμορφώσεις 
περιβάλλοντος  χώρου 

 Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αποχέτευσης 
ακαθάρτων συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών έργων (αντλιοστάσια κλπ) και των έργων 
επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών στην Ανατολική 
Αττική. 

 Παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοδότησης και εργασίες για την ομαλή ροή και 
εκταμίευση σε συνεργασία με τις αρμόδιες χρηματοδοτικές αρχές. 

 Σύγκριση της προόδου υλοποίησης των έργων σε σχέση με τον προγραμματισμό τους. 
Εντοπισμός αποκλίσεων και κατάρτιση σχετικών αναφορών (τακτικών, έκτακτων, αναφορών 
προόδου). 

 Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εργασιών 

 Παρακολούθηση της τήρησης των όρων των Συμβάσεων  κατασκευής των έργων 
αποχέτευσης επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης επεξεργασμένων 
εκροών Ανατολικής Αττικής 

 Παρακολούθηση Προγράμματος Ποιότητας Έργων 

 Παρακολούθηση και θέση σε δοκιμαστική λειτουργία εγκαταστάσεων των έργων της ΔΕΑΑ 

 Διάθεση στη ΔΕΑΑ όλων των στοιχείων, ηλεκτρονικών αρχείων των υπαλλήλων του 
Παρόχου της Υπηρεσίας οι οποίοι θα παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες σε μορφή excel, word, 
autocad κλπ  

 Αρχειοθέτηση  

 Διαχείριση επικοινωνιών ΔΕΑΑ  

 Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  

 Διαχείριση εγγράφων Αλληλογραφίας μέσω λογισμικού «Πάπυρος»  

 Εκτέλεση αιτήσεων παραγγελιών μέσω Sap-b1  

 Υποστηρικτικές εργασίες ενημέρωσης για την απαιτούμενη διαδικασία  που πρέπει να 
τηρηθεί από τους δημότες και ιδιοκτήτες ακινήτων για την σύνδεση των ακινήτων τους με το Δίκτυο 
Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ  

 Υποστηρικτικές εργασίες για την συμπλήρωση των απαραίτητων αιτήσεων για την σύνδεση 
των ακινήτων των ιδιοκτητών με το Δίκτυο Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ 

 Υποστηρικτικές εργασίες παρακολούθησης και έλεγχος της κατασκευής των έργων που 
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής  

 Συμβολή και υποβοήθηση στη σύνταξη, επίβλεψη και έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης (ΤΔ) 
έργων αποχέτευσης ακαθάρτων τόσο Π/Μ όσο και Η/Μ 

 Συλλογή και διερεύνηση Τεχνικών Προδιαγραφών των έργων 

 Διασταύρωση στοιχείων μελετών με άλλες μελέτες  

 Διερεύνηση νομοθεσίας μελετών 

 Έλεγχος και  σύνταξη προμετρήσεων  

 Υποβοήθηση στον έλεγχο μελετών αποχέτευσης ακαθάρτων σε οποιοδήποτε στάδιο - 
διασταύρωση με στοιχεία γεωτεχνικών κλπ υποστηρικτικών μελετών 

 Υποβοήθηση στον έλεγχο - διασταύρωση στοιχείων περιβαλλοντικών μελετών - 
υδραυλικών μελετών  
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 Υποβοήθηση στον έλεγχο μελετών που αφορούν κτίρια και διαμορφώσεις χώρων σε 
οποιοδήποτε στάδιο 

 Διασταύρωση στοιχείων προμετρήσεων και προϋπολογισμών μελετών  

 Υποβοήθηση στην παρακολούθηση αλλαγών μελέτης κατά τη φάση κατασκευής 

 Σύνταξη τυχόν απαιτούμενων φακέλων αρχιτεκτονικών στοιχείων για αδειοδοτούσες 
υπηρεσίες και επιτροπές 

 Τήρηση αρχείου μελετών  

 Έλεγχος και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων Συμβάσεων Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών  

 Έλεγχος και  σύνταξη επιμετρήσεων 

 Υποβοήθηση στην επίβλεψη κατασκευής έργων 

 Υποβοήθηση στην επίβλεψη αρχιτεκτονικών εργασιών αντλιοστασίων, κτιρίων 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κτιρίων διοίκησης ΚΕΛ, διαμορφώσεις 
περιβάλλοντος  χώρου 

 Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αποχέτευσης 
ακαθάρτων συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών έργων (αντλιοστάσια κλπ) και των έργων 
επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών στην Ανατολική 
Αττική. 

 Παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοδότησης και εργασίες για την ομαλή ροή και 
εκταμίευση σε συνεργασία με τις αρμόδιες χρηματοδοτικές αρχές. 

 Σύγκριση της προόδου υλοποίησης των έργων σε σχέση με τον προγραμματισμό τους. 
Εντοπισμός αποκλίσεων και κατάρτιση σχετικών αναφορών (τακτικών, έκτακτων, αναφορών 
προόδου). 

 Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εργασιών 

 Παρακολούθηση της τήρησης των όρων των Συμβάσεων  κατασκευής των έργων 
αποχέτευσης επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης επεξεργασμένων 
εκροών Ανατολικής Αττικής 

 Παρακολούθηση Προγράμματος Ποιότητας Έργων 

 Παρακολούθηση και θέση σε δοκιμαστική λειτουργία εγκαταστάσεων των έργων της ΔΕΑΑ 

 Διάθεση στη ΔΕΑΑ όλων των στοιχείων, ηλεκτρονικών αρχείων των υπαλλήλων του 
Παρόχου της Υπηρεσίας οι οποίοι θα παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες σε μορφή excel, word, 
autocad κλπ  

 Αρχειοθέτηση  

 Διαχείριση επικοινωνιών ΔΕΑΑ  

 Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  

 Διαχείριση εγγράφων Αλληλογραφίας μέσω λογισμικού «Πάπυρος»  

 Εκτέλεση αιτήσεων παραγγελιών μέσω Sap-b1  

 Υποστηρικτικές εργασίες ενημέρωσης για την απαιτούμενη διαδικασία  που πρέπει να 
τηρηθεί από τους δημότες για την σύνδεση των ακινήτων τους με το Δίκτυο Αποχέτευσης της 
ΕΥΔΑΠ  

 Υποστηρικτικές εργασίες για την συμπλήρωση των απαραίτητων αιτήσεων για την σύνδεση 
των ακινήτων των ιδιοκτητών με το Δίκτυο Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ 
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Μεθοδολογία υλοποίησης: 

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Συμφωνίας-πλαίσιο  

Η Ομάδα έργου του Αναδόχου της συμφωνίας πλαισίου θα αποτελείται από άρτια καταρτισμένο 
και  εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει το αντικείμενο της 
συμφωνίας πλαισίου και συγκεκριμένα συνίσταται σε ομάδα τουλάχιστον τριάντα ενός (31) 
ατόμων, ως ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός οι οποίοι, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο καθώς και 
τα κατ΄ ελάχιστον απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα ως εξής: 

 

Υπο-ομάδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Π.Ε. 

 

(1) Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Π.Ε.  

Άτομα: 4 

 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε. 

 5ετή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 

 

(2) Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. 

Άτομα: 1 

 Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε. 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master στην Αρχιτεκτονική 

 

(3) Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί  Π.Ε. 

Άτομα: 2 

 Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε. 

 5ετή εμπειρία σε Η/Μ έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 

 

(4) Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Άτομα: 1 

 Πτυχίο  Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.  

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master  στον τομέα Διοίκησης Έργων/Project Management. 

 Proficiency ή ισοδύναμο 

 

(5) Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Άτομα: 1 

 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού ΠΕ 

 5ετή εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υδραυλικών έργων και σε συστήματα 

τηλελέγχου – τηλεχειρισμού 

 

18PROC003715677 2018-09-20



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

52 

 

(6) Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Π.Ε.  

Άτομα: 1 

 Πτυχίο Χημικού  Μηχανικού Π.Ε.  

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master στον τομέα Υγειονομικής Μηχανικής ή/και Μηχανικής 

Περιβάλλοντος 

 

(7) Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγος 

Άτομα: 1 

 Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος ή περιβαλλοντολόγου 

 5ετής εμπειρία σε θέματα εφαρμογών του θεσμικού πλαισίου προστασίας περιβάλλοντος 

 

 

Υπο-ομάδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τ.Ε. 

 

(1) Πολιτικοί μηχανικοί Έργων Υποδομής Τ.Ε. 

Άτομα: 5 

 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής Τ.Ε. 

 

(2) Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. 

Άτομα: 2 

 Πτυχίο Μηχανολόγου  Μηχανικού Τ.Ε. 

 

(3) Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. 

Άτομα: 1 

 Πτυχίο Μηχανικού Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. 

 

Υπο-ομάδα Μέσης Εκπαίδευσης 

 

(1) Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Άτομα:8 

 Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

(1) Εργοδηγοί Δομικών Έργων 

Άτομα: 4 
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 Απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών Σχολών (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ α΄ και β΄ κύκλου, Σχολής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006  

 

Επιπροσθέτως: 

 Ο Ανάδοχος, για τις θέσεις Μηχανικών της Υπο-ομάδας ΠΕ, υποχρεούται να 

χρησιμοποιήσει για την παροχή των υπηρεσιών της συμφωνίας πλαισίου μέλη του ΤΕΕ 

 Η αιτούμενη ως άνω 5ετής εμπειρία της υπο-ομάδας ΠΕ θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις 

από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

 Ο Ανάδοχος, για τις θέσεις των Υπο-ομάδων ΠΕ και ΤΕ, υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
για την παροχή των υπηρεσιών της συμφωνίας πλαισίου Ομάδα Έργου με καλή γνώση 
Autocad 2D 

 Ο Ανάδοχος για τις θέσεις των Υπο-ομάδων ΠΕ και ΤΕ, υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
για την παροχή των υπηρεσιών της συμφωνίας πλαισίου, Ομάδα Έργου με πολύ καλή 
γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower ή ισοδυνάμου 

 Ο Ανάδοχος, ειδικά για τη θέση του Αρχιτέκτονα, υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την 
παροχή των υπηρεσιών της συμφωνίας πλαισίου Αρχιτέκτονα Μηχανικό με καλή γνώση 
Autocad 2D-3D, Photoshop, Indesign 

 Ο Ανάδοχος για τις θέσεις της υπο-ομάδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις θέσεις 
των αποφοίτων Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την παροχή 
των υπηρεσιών της συμφωνίας πλαισίου, Ομάδα Έργου με πολύ καλή γνώση, λειτουργικού 
συστήματος Windows 10 και σουίτας γραφείου Ms Office επιπέδου ECDL ή αντίστοιχου 

 Σημειώνεται ότι η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα απασχολείται σε εργασίες πεδίου και 
εργασίες γραφείου, όπως αυτές ανατίθενται από την ΔΕΑΑ. 

 

Ο απαιτούμενος ανά περίπτωση αριθμός των μελών της ομάδας έργου, θα καθορίζεται ανά 
εκτελεστική σύμβαση με βάση τις ανάγκες των μελετών και των έργων της ΔΕΑΑ ο οποίος θα 
προσδιορίζεται στην πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτελεστική σύμβαση, ανάλογα 
με τις ανάγκες του Αναθέτοντος Φορέα. 

 
Πέρα  από τα ανωτέρω οι αρμοδιότητες του Αναδόχου είναι και οι εξής: 
 
Η διασφάλιση ότι οι απαιτούμενοι για την υλοποίηση της  υπηρεσίας πόροι του Αναδόχου, είναι 
διαρκώς διαθέσιμοι. 
Η διασφάλιση ότι η πρόοδος που συντελείται στην κατεύθυνση του αποτελέσματος παραμένει 
σταθερή και συνεπής με τις απαιτήσεις του Αναθέτοντος Φορέα. 
Η διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των διαδικασιών, ώστε οι υπηρεσίες να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις που τίθενται. 
Ο Ανάδοχος, θα έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη παροχής των υπηρεσιών σε καθημερινή 
βάση. Κύρια αρμοδιότητα του είναι να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες παρέχονται, με το απαιτούμενο 
επίπεδο ποιότητας και στα πλαίσια των προκαθορισμένων περιορισμών χρόνου και κόστους. 
Ο Ανάδοχος είναι ειδικότερα, αν και ενδεικτικώς, υπεύθυνος για τα εξής: 
Την  πρόσληψη μελών της ελάχιστης Ομάδας Έργου με την κατάλληλη εξειδίκευση και τις  
κατάλληλες δεξιότητες, την καθοδήγησή τους και την διοίκηση τους. 
Τον έλεγχο και την παρακολούθηση  των υπηρεσιών. 
Την ανάληψη της ευθύνης  για η συνολική πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις 
διορθωτικές ενέργειες, εφόσον είναι αναγκαίες. 
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Την επίλυση όλων των θεμάτων που επηρεάζουν ανά πάσα στιγμή την υλοποίηση των 
υπηρεσιών. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: 
 

 να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. 

 να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της ΕΥΔΑΠ  Α.Ε. 

 να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για 
την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

 
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών, εντέλλεται, 
αμείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί ομάδα έργου απαρτιζόμενη από το ελάχιστο  
προσωπικό που περιγράφεται τόσο ανωτέρω όσο και στο κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας, καθώς  και στο Παράρτημα Ι της παρούσας και να αντικαθιστά άμεσα οποιοδήποτε 
μέλος της  δεν ανταποκρίνεται κατά την  κρίση του Α.Φ. επαρκώς στο αντικείμενο των 
ανατεθειμένων υπηρεσιών. 
 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί προσωπικό ασφαλείας προς αντικατάσταση 
τυχόν προσωρινά απουσιαζόντων μελών της ομάδας έργου από τις οριζόμενες θέσεις  
εξυπηρέτησης.. 
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ΜΕΡΟΣ Β  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 
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Χρηματοδότηση 

 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται 
σε αυτή («εκτελεστικές συμβάσεις») είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής με κωδικό 
θέσης Ευθύνης Κ.Κ. 200500 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 
2018, 2019, 2020 της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με το ποσό των  1.059.149,63 ευρώ ανά έτος, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς ΦΠΑ.. 

Εκτιμώμενη αξία συμφωνίας – πλαίσιο (διάρκειας 3 ετών): 3.177.448,88 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς ΦΠΑ.:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αριθμός 

Ατόμων 

*Μηνιαίο 

κόστος 

Υπηρεσιών 

Ετήσιο 

κόστος 

Υπηρεσιών 

Συνολικό 

κόστος για 3 έτη 

Συνολικός 

προϋπολογισμός

1 ΠΕ 1 2,276.10 € 27,313.16 € 81,939.48 €

ΣΥΝΟΛΟ 11 25,037.10 € 300,445.20 € 901,335.60 € 1,126,669.50 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

* Στο μηνιαίο κόστος υπηρεσιών περιλαμβάνεται το κόστος εργοδοτικής εισφοράς του Αναδόχου, όπως σήμερα 

προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, πλέον αναλογίας προβλεπόμενων Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα 

και Επιδόματος Αδείας και δεν περιλαμβάνεται εργολαβικό όφελος. 

 

 

                                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ** 

 

A/A

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΩΡΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕ

ΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 8 

ΩΡΟΥ -

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑ

( έως 

1ώρα/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(από 10η έως 

11η ώρα 

/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΟΡΤΕΣ & 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΔΡΑΣ

Ποσοστό 

έκπτωσης 

αναδόχου 

πλέον του 

κόστους %

(ανά 

προστιθέντα)

( ανά 

ώρα)

( ανά ώρα) ( ανά ώρα) ( ανά 

ώρα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

(ανά ημέρα)

2.276,10 € 11,71 € 14,05 € 16,39 € 8,78 € 91,04 € 91,04 €

2.845,13 € 14,64 € 17,56 € 20,49 € 10,98 € 113,80 € 113,80 €

 

** Τα ωριαίο κόστος, η υπερεργασία, η υπερωρία, οι Κυριακές & αργίες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το 

μηνιαίο κόστος στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΔΠ, ΕΑ και  ΔΧ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αριθμός 

Ατόμων 

*Μηνιαίο 

κόστος 

Υπηρεσιών 

Ετήσιο κόστος 

Υπηρεσιών 

Συνολικό 

κόστος για 3 έτη 

Συνολικός 

προϋπολογισμός

2 ΤΕ 1 1,709.98 € 20,519.80 € 61,559.40 €

ΣΥΝΟΛΟ 8 13,679.84 € 164,158.08 € 492,474.24 € 615,592.80 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

* Στο μηνιαίο κόστος υπηρεσιών περιλαμβάνεται το κόστος εργοδοτικής εισφοράς του Αναδόχου, όπως σήμερα 

προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, πλέον αναλογίας προβλεπόμενων Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα  

και Επιδόματος Αδείας και δεν περιλαμβάνεται εργολαβικό όφελος.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ** 

A/A

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΩΡΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕ

ΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 8 

ΩΡΟΥ -

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑ

( έως 

1ώρα/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(από 10η έως 

11η ώρα 

/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΟΡΤΕΣ & 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

(ανά 

προστιθέντα

)

( ανά 

ώρα)

( ανά ώρα) ( ανά ώρα) ( ανά 

ώρα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

1.709,98 € 8,79 € 10,55 € 12,31 € 6,60 € 68,40 € 68,40 €

2.137,48 € 10,99 € 13,19 € 15,39 € 8,25 € 85,50 € 85,50 €

 

** Τα ωριαίο κόστος, η υπερεργασία, η υπερωρία, οι Κυριακές & αργίες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το μηνιαίο 

κόστος στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΔΠ, ΕΑ και ΔΧ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αριθμός 

Ατόμων 

*Μηνιαίο 

κόστος 

Υπηρεσιών 

Ετήσιο 

κόστος 

Υπηρεσιών 

Συνολικό 

κόστος για 3 έτη 

Συνολικός 

προϋπολογισμός

3 ΜΕ 1 1,480.92 € 17,771.04 € 53,313.12 €

ΣΥΝΟΛΟ 12 17,771.04 € 213,252.48 € 639,757.44 € 799,696.80 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

* Στο μηνιαίο κόστος υπηρεσιών περιλαμβάνεται το κόστος εργοδοτικής εισφοράς του Αναδόχου, όπως σήμερα 

προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, πλέον αναλογίας προβλεπόμενων Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα 

και Επιδόματος Αδείας και δεν περιλαμβάνεται εργολαβικό όφελος.  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ** 

A/A

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΩΡΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕ

ΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 8 

ΩΡΟΥ -

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑ

( έως 

1ώρα/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(από 10η έως 

11η ώρα 

/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΟΡΤΕΣ & 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΔΡΑΣ

Ποσοστό 

έκπτωσης 

αναδόχου 

πλέον του 

κόστους %

(ανά 

προστιθέντα

)

( ανά 

ώρα)

( ανά ώρα) ( ανά ώρα) ( ανά 

ώρα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

(ανά ημέρα)

1.480,92 € 7,62 € 9,14 € 10,66 € 5,71 € 59,22 € 59,22 €

1.851,15 € 9,52 € 11,42 € 13,32 € 7,13 € 74,02 € 74,02 €

 

** Τα ωριαίο κόστος, η υπερεργασία, η υπερωρία, οι Κυριακές & αργίες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το μηνιαίο 

κόστος στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΔΠ, ΕΑ και ΔΧ.   
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

(1) Για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

τις  Διευθύνσεις και τις Υπηρεσίες της ΔΕΑΑ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους  σχετικά με την εκτέλεση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών. 

(2) O Ανάδοχος  υποχρεούται, κατά την Συμβατική Περίοδο, να διαθέσει όλο το επιστημονικό, 

και διοικητικό προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων για την άρτια, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της ΔΕΑΑ. 

(3) O Ανάδοχος Υπηρεσιών υποχρεούται, κατά την Συμβατική Περίοδο, να διαθέσει όλο το 
επιστημονικό, και διοικητικό προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων για την άρτια, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της ΔΕΑΑ 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στην ΔΕΑΑ, έμπειρη Ομάδα Έργου υψηλής 
επαγγελματικής ευσυνειδησίας και κατάρτισης.  

(5) Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προς έγκριση στην Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής τα 
βιογραφικά της Ομάδας Έργου που θα διατεθεί για την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών, 
πριν από την υπογραφή της σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο.  

(6) Η ΔΕΑΑ  θα απαντήσει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών για κάθε προτεινόμενο 
εργαζόμενο. Στη περίπτωση που η ΔΕΑΑ κρίνει ότι τα προσόντα ή/και ο αριθμός του 
προτεινόμενου από τον Πάροχο προσωπικού δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα όσα 
καθορίζονται στη σύμβαση, θα προβεί στις αναγκαίες συστάσεις προς αυτόν, στις οποίες 
πρέπει να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, προβαίνοντας 
στις απαραίτητες αλλαγές και υποβάλλοντας τα τροποποιημένα στοιχεία. 

(7) Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει Ομάδα Έργου της οποίας τα προσόντα, η εμπειρία και η 
κατάρτιση – εκπαίδευση, πρέπει να αντιστοιχούν στα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν να 
εκτελέσουν. Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του, το προσωπικό πρέπει να έχει ενημερωθεί 
πλήρως για το αντικείμενο και τις υποχρεώσεις του, καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς 
Ασφάλειας και Υγιεινής. 

(8) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την έγκριση της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής 
Αττικής, για την αποδοχή οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του.  

(9) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στις 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για 
την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

(10) Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί από την 
ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας 
Έργου, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την 
παρούσα Σύμβαση. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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. 
Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία 
(Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει 
τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους , να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις 
νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις 
λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κλπ., θα ευθύνεται δε έναντι των 
Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης 
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους 

18PROC003715677 2018-09-20



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

62 

 

ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος 
υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο 
προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 
εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

(11) Στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των 
ασφαλιστικών ταμείων κλπ. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. να καταγγείλει μονομερώς 
τη σύμβαση. 

(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, το αργότερο με την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει 
αντίγραφο θεωρημένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σ.ΕΠ.Ε.) του προγράμματος εργασίας των 
απασχολούμενων του και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησής του θα προσκομίζει 
το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον. 

(13) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού,  ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ελάχιστες 
απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 
συνεργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση, υποχρεούται στην 
απομάκρυνση μέλους ή μελών του προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΔΕΑΑ. 

(14) Ο  Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα και πάντως σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 72 ωρών, να 
αντικαταστήσει με άτομο της εγκρίσεως της ΔΕΑΑ, ένα μέλος του προσωπικού του που 
θεωρηθεί ακατάλληλο για την εργασία που αναλαμβάνει να εκτελέσει ή έχει ανάρμοστη 
συμπεριφορά ή δεν ανταποκρίνεται κατά οιονδήποτε τρόπο στις υποχρεώσεις του ή που δεν 
διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, κατάρτιση και εμπειρία για τα καθήκοντα που 
αναλαμβάνει.  

(15) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκλειστική απασχόληση του προσωπικού του  καθ’ 
όλη την διάρκεια του ωραρίου εργασίας, με καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχουν σχέση με 
τη συγκεκριμένη σύμβαση. Ο Ανάδοχος δεν θα αναθέτει στο προσωπικό του καθήκοντα ή 
εργασίες τρίτων χωρίς προηγούμενη ρητή έγκριση της ΔΕΑΑ. 

(16) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προσλάβει ή να αποπειραθεί να προσλάβει προσωπικό που 
εργάζεται, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είτε για λογαριασμό της Διεύθυνσης Έργων 
Ανατολικής Αττικής είτε για λογαριασμό αναδόχου έργων Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής ή 
άλλων συνεργατών αυτής. 

(17) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό του δύναται να οδηγήσει 
υπηρεσιακά ΙΧ αυτοκίνητα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατά τις μετακινήσεις του στις περιοχές που θα 
εκτελούνται έργα της ΔΕΑΑ (εντός Νομού Αττικής) καθώς και στις εγκαταστάσεις ΔΕΑΑ. 

(18) Ο Ανάδοχος, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση, υποχρεούται στην απομάκρυνση μέλους ή 
μελών του προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΔΕΑΑ.  

(19) Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να 
προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε 
τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του. Επίσης είναι υπεύθυνος 
για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και για την προστασία προσώπων και περιουσιών 
στους χώρους που εκτελούνται εργασίες από το προσωπικό του ή γύρω από αυτούς. 

(20) Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε αντικαταστάσεις στο προσωπικό του χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση της ΔΕΑΑ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη συνέχεια και 
υψηλή στάθμη στην παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του προσωπικού.  

(21) Σε περίπτωση που μέλη των Ομάδων Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 
λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του ή λαμβάνουν τις νόμιμες άδειές τους ή κρίνονται 
ανεπαρκείς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή αδυνατούν να παράσχουν τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες για οποιοδήποτε λόγο πέραν των 3 εργάσιμων ημερών, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή 
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τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους 
αποχωρήσαντες, μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αποχέτευσης. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα επέρχονται οι νόμιμες συνέπειες που προβλέπονται από τη Σύμβαση και το 
Νόμο. 

(22) Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή/και 
παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

(23) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθημερινά ονομαστικό παρουσιολόγιο για το προσωπικό 
του, για όλες τις ειδικότητες και θέσεις και να υποβάλλει στη ΔΕΑΑ, Ημερήσιο Φύλλο 
Απασχόλησης, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή όποιον τον αναπληρώνει, 
μέχρι την 9η πρωινή ώρα κάθε ημέρας εργασίας. Τα Ημερήσια Φύλλα Απασχόλησης 
προσωπικού πρέπει να υποβάλλονται καθημερινά προς έλεγχο και έγκριση από την ΔΕΑΑ 
και θα αποτελούν παραστατικό στοιχείο για την εξόφληση των μηνιαίων πιστοποιήσεων. 

(24) Το προσωπικό του Παρόχου θα υπόκειται στον έλεγχο της ΔΕΑΑ, ανά πάσα στιγμή κατά τη 
διάρκεια του ωραρίου. 

(25) Σε περίπτωση που από έλεγχο που θα πραγματοποιήσει η ΔΕΑΑ και οι Υπηρεσίες της 
αποδειχθεί ότι ο Ανάδοχος ή/και η Ομάδα Έργου του Παρόχου δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τα συμβατικά τεύχη και όπως αυτές θα βρίσκονται 
σε ισχύ κατά τον χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 1/10 
της μέσης ημερήσιας αξίας της Παροχής Υπηρεσιών ανά ημέρα παράβασης.  

(26) Εάν κατά τη διάρκεια ενός έτους εξακριβωθούν περισσότερα από Δέκα (10) συμβάντα με 
αδικαιολόγητη απουσία προσωπικού της ελάχιστης Ομάδας Έργου, η ΔΕΑΑ δύναται να 
θέση σε εφαρμογή τη προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία για κήρυξη  του Παρόχου 
έκπτωτου από την Παροχή Υπηρεσίας.  

(27) Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε σύνταξη αναφορών πεπραγμένων των στελεχών του, όταν του 
ζητηθεί. 

(28) Ο ανάδοχος και η Ομάδα Έργου αυτού θα προβαίνουν στην παροχή υπηρεσιών της 
παρούσας σύμβασης όπως αυτές ανατίθενται από  την ΔΕΑΑ σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης και της επιστήμης και την σχετική νομοθεσία και έχει όλες τις ευθύνες που απορρέουν 
από αυτήν.  

(29) Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου, θα επιβλέπεται από την ΔΕΑΑ και τις Υπηρεσίες που αυτή 
θα ορίσει. Μέλος της Ομάδας Έργου που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπό 
ανάθεση σύμβασης θα αντικαθίσταται άμεσα με άλλο πρόσωπο όμοιων τυπικών προσόντων 
το οποίο θα τυγχάνει της εγκρίσεως της ΔΕΑΑ.  

(30) Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η 
οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 
εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη 
περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω 
ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις 
συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει 
υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της 
εκδοχέως Τράπεζας. 

(31) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, 
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που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

(32) Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Ο ανάδοχος φέρει σύμφωνα με την 
εργατική νομοθεσία, όλες τις ευθύνες και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις για την περίπτωση 
ατυχήματος.  

(33) Η Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ. υποχρεούται να παράσχει στον Ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης. 

(34) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση / Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τα συμβατικά τεύχη υποχρεώσεών 
τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν 
ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να 
προβληθούν έναντι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις 
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της 
Σύμβασης. 

(35)  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 
Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

(36) Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ενός εκ 
των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι 
απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 
Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
αρμοδίου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της 
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία εξετάζει αν 
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις 
ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός 
αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε 
η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των παραπάνω γεγονότων. Σε 
τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση. 

(37) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και 
αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος και η Ομάδα Έργου αυτού θα αναλάβει την υποχρέωση 

να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών 

που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  
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Ειδικότερα: 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς 

τρίτος υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού – να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο 

πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 

στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ως εμπιστευτικές 

πληροφορίες και τα στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν 

έχουν χαρακτηρισθεί από τον την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 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 τον δικό του 

οργανισμό και για τις δικές του πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 

συμφέροντα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, 

έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., να τηρεί μια πλήρη 

σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και 

διοίκηση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα 

από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν την Σύμβαση. 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 

προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και 

παραγωγική λειτουργία της Σύμβασης, ακόμα και μετά τη λήξη της, να επιτρέπει στην 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. να διενεργεί, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων 

προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολόκληρης της Σύμβασης με βάση 

τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

(5) Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και 

οι υπάλληλοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη 

τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην ΕΥΔΑΠ 

Α.Ε. ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από την Σύμβαση. Επίσης, η ΕΥΔΑΠ 

Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν 

περαιτέρω ζημίας.  

(6) Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη 

διάθεσής της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και 

τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη « 

εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την ΕΥΔΑΠ 

Α.Ε. προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(7) Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, 

διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους 

δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

(8) Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες της προσφορά του ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, υποχρεούνται να υποβάλλει 

εντός της προσφοράς σχετική δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 
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(9) Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών. 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλα τα αποτελέσματα – μελέτες στοιχεία, και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 

αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες που προκύπτουν από την Σύμβαση, θα αποτελούν 

αποκλειστική ιδιοκτησία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., που μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα 

εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντα στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και αν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν 

στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατά τη καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση 

αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την 

παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση/διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του συνόλου των Παρεχόμενων Υπηρεσιών, τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η οποία 

θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από 

αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής 

αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν λόγω ή εν μέρει, την εξουσία 

φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και 

τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια 

της υπογραφής της Σύμβασης.   

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 

 

(1) Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου 
Εργασίας για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες. 

(2) Ενώ κατ’ αρχή θα αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία ζωής ή περιουσίας ή ασφάλειας των 
έργων, η έντεχνη εκτέλεση αυτών ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, 
επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες μέρες ή  
εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική 
νομοθεσία, κατόπιν έγκρισης της ΔΕΑΑ.  

(3) Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος θα δικαιούται πρόσθετης 
αποζημίωσης όπως αυτή καθορίζεται στην Ελληνική Νομοθεσία και σύμφωνα με το σχετικό 
Πίνακα του Παραρτήματος Ι του διαγωνισμού. Επίσης σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους τους Νόμους και 
κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες έγκρισης της 
υπερωριακής απασχόλησης δεν θα εκτελούνται από το προσωπικό που θα έχει διατεθεί 
στην ΔΕΑΑ. 

(4) Σε οποιαδήποτε περίπτωση ανάγκης υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος θα 
ενημερώνεται σχετικά  από την Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής. 

(5) Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα 
αποτελέσει δικαιολογία για ελλιπή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

 

(1)  Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, θα έχουν ενημερωθεί για τους 
κινδύνους εργασίας σε εργοταξιακούς χώρους εκτέλεσης τεχνικών εργασιών, δικτύων 
αγωγών ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εν λειτουργία, σε 
δεξαμενές λυμάτων, ιλύος, βιοαερίου, χημικών κ.λπ., καθώς και για την ανάγκη 
προστατευτικής ενδυμασίας, για τις απαραίτητες  προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των 
απαραίτητων εμβολιασμών και συμπεριλαμβανομένης της ορθής, εν γένει χρήσης του 
εξοπλισμού ασφαλείας και χρήσης ΜΑΠ. 

(2) Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί 
από υπαιτιότητα του προσωπικού του. Στην περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα από το 
οποίο προκύπτει τραυματισμός, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την 
Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής προβαίνοντας παράλληλα σε όλες τις κατά το νόμο 
απαιτούμενες διαδικασίες, σύμφωνα και με τα ανωτέρω. Η αρχική ειδοποίηση προς την 
Υπηρεσία θα γίνεται προφορικά ή τηλεφωνικά, το αργότερο, εντός τριάντα (30) λεπτών, ενώ 
θα υποβάλλεται γραπτή έκθεση εντός 24 ωρών από το ατύχημα. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εμβολιάσει και να ασφαλίσει όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό 
του στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και κατά συνέπεια όλοι να διαθέτουν σχετικά 
βιβλιάρια υγείας.  

(4) Το προσωπικό του Παρόχου θα τηρεί όλες τις υποδείξεις του αρμόδιου Τεχνικού Ασφάλειας, 
που υποχρεούται να διαθέτει ο Ανάδοχος και που θα είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας που θα αφορούν στα έργα της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής 
Αττικής. 

(5) Στην περίπτωση που κάποιος από το προσωπικό του Παρόχου παραβαίνει τις υποδείξεις 
του αρμόδιου Τεχνικού Ασφάλειας, η  Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής μπορεί να 
ζητήσει την απομάκρυνσή του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΕΕΣ 

[Για συμφωνίες –πλαίσιο άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας 

eΕΕΕΣ , ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5
ης

 Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ 

που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με 

βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο 

της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 

συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αριθμός 

Ατόμων 

*Μηνιαίο 

κόστος 

Υπηρεσιών 

Ετήσιο 

κόστος 

Υπηρεσιών 

Συνολικό 

κόστος για 3 έτη 

Συνολικός 

προϋπολογισμός

**Ποσοστό 

έκπτωσης 

αναδόχου πλεόν 

του κόστους 

1 ΠΕ 1 2,276.10 € 27,313.16 € 81,939.48 €

ΣΥΝΟΛΟ 11 25,037.10 € 300,445.20 € 901,335.60 € 1,126,669.50 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

* Στο μηνιαίο κόστος υπηρεσιών περιλαμβάνεται το κόστος εργοδοτικής εισφοράς του Αναδόχου, όπως σήμερα 

προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, πλέον αναλογίας προβλεπόμενων Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα 

και Επιδόματος Αδείας και δεν περιλαμβάνεται εργολαβικό όφελος.  

**Ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί του συνολικού προϋπολογισμού διατηρουμένου άθικτου του συνολικού 

τριετούς κόστους. Το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου δεν δύναται να είναι κατώτερο του 2%.  

 

                                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

A/A

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΩΡΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕ

ΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 8 

ΩΡΟΥ -

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑ

( έως 

1ώρα/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(από 10η έως 

11η ώρα 

/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΟΡΤΕΣ & 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ποσοστό 

έκπτωσης 

αναδόχου 

πλέον του 

κόστους %

(ανά 

προστιθέντα)

( ανά 

ώρα)

( ανά ώρα) ( ανά ώρα) ( ανά 

ώρα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

2.276,10 € 11,71 € 14,05 € 16,39 € 8,78 € 91,04 € 91,04 €

2.845,13 € 14,64 € 17,56 € 20,49 € 10,98 € 113,80 € 113,80 €

*Το ποσοστό αμοιβής θα είναι το ίδιο με αυτό του Πίνακα I. 
** Ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί του συνολικού προϋπολογισμού διατηρουμένου άθικτου του κόστους. Το 
ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου δεν δύναται να είναι κατώτερο του 2%.  
*** Τα ωριαίο κόστος, η υπερεργασία, η υπερωρία, οι Κυριακές & αργίες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το 
μηνιαίο κόστος στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΔΠ, ΕΑ και ΔΧ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

* Στο μηνιαίο κόστος υπηρεσιών περιλαμβάνεται το κόστος εργοδοτικής εισφοράς του Αναδόχου, όπως σήμερα 

προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, πλέον αναλογίας προβλεπόμενων Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα 

και Επιδόματος Αδείας και δεν περιλαμβάνεται εργολαβικό όφελος.  

      **Ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί του συνολικού προϋπολογισμού διατηρουμένου άθικτου του 

συνολικού τριετούς κόστους. Το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου δεν δύναται να είναι κατώτερο του 2%.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

A/A

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΩΡΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕ

ΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 8 

ΩΡΟΥ -

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑ

( έως 

1ώρα/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(από 10η έως 

11η ώρα 

/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΟΡΤΕΣ & 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ποσοστό 

έκπτωσης 

αναδόχου 

πλέον του 

κόστους %

(ανά 

προστιθέντα

)

( ανά 

ώρα)

( ανά ώρα) ( ανά ώρα) ( ανά 

ώρα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

1.709,98 € 8,79 € 10,55 € 12,31 € 6,60 € 68,40 € 68,40 €

2.137,48 € 10,99 € 13,19 € 15,39 € 8,25 € 85,50 € 85,50 €

 

*Το ποσοστό αμοιβής θα είναι το ίδιο με αυτό του Πίνακα I.  
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** Ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί του συνολικού προϋπολογισμού διατηρουμένου άθικτου του κ όστους. Το 

ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου δεν δύναται να είναι κατώτερο του 2%.  

*** Τα ωριαίο κόστος, η υπερεργασία, η υπερωρία, οι Κυριακές & αργίες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το 

μηνιαίο κόστος στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΔΠ, ΕΑ και ΔΧ.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

 

* Στο μηνιαίο κόστος υπηρεσιών περιλαμβάνεται το κόστος εργοδοτικής εισφοράς του Αναδόχου, όπως σήμερα 

προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, πλέον αναλογίας προβλεπόμενων Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα 

και Επιδόματος Αδείας και δεν περιλαμβάνεται εργολαβικό όφελος. 

      **Ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί του συνολικού προϋπολογισμού διατηρουμένου άθικτου του 

συνολικού τριετούς κόστους. Το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου δεν δύναται να είναι κατώτερο του 2%.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

A/A

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΩΡΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕ

ΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 8 

ΩΡΟΥ -

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑ

( έως 

1ώρα/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(από 10η έως 

11η ώρα 

/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΟΡΤΕΣ & 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ποσοστό 

έκπτωσης 

αναδόχου 

πλέον του 

κόστους %

(ανά 

προστιθέντα

)

( ανά 

ώρα)

( ανά ώρα) ( ανά ώρα) ( ανά 

ώρα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

1.480,92 € 7,62 € 9,14 € 10,66 € 5,71 € 59,22 € 59,22 €

1.851,15 € 9,52 € 11,42 € 13,32 € 7,13 € 74,02 € 74,02 €

 

*Το ποσοστό αμοιβής θα είναι το ίδιο με αυτό του Πίνακα I.  

** Ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί του συνολικού προϋπολογισμού διατηρουμένου άθικτου του κόστους. Το 

ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου δεν δύναται να είναι κατώτερο του 2%.  

*** Τα ωριαίο κόστος, η υπερεργασία, η υπερωρία, οι Κυριακές & αργίες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το 

μηνιαίο κόστος στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΔΠ, ΕΑ και ΔΧ.  

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Αριθμός  

Ατόμων  

*Μηνιαίο  

κόστος  

Υπηρεσιών  

Ετήσιο  

κόστος  

Υπηρεσιών  

Συνολικό  

κόστος για 3  

έτη  

Συνολικός  

προϋπολογισμός 

**Ποσοστό  

έκπτωσης  

αναδόχου πλεόν  

του κόστους  

3 ΜΕ 1 1.480,92 € 17.771,04 € 53.313,12 € 

ΣΥΝΟΛΟ 12 17.771,04 € 213.252,48 € 639.757,44 € 799.696,80 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ονομασία Τράπεζας/Πιστωτικού Ιδρύματος .............................................  

Κατάστημα ............................................  

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax ) .....................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης  .............................  

Προς: ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Οδός-

Αριθμός-Τηλ) 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡ. ...............  

 

 ..................................... ΕΥΡΩ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του 

ποσού των  ........................  ευρώ (και ολογράφως)  ...................................................  στο οποίο και 

μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας  .....................................................................  

 ............................  Δ/νση .....................................................  ΑΦΜ  ............. για την καλή εκτέλεση 

από αυτήν των όρων της με αριθμό ....................... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 

παροχή υπηρεσιών ............................................. (αρ.διακ/ξης ..... /....) και       το    οποίο ποσόν 

καλύπτει το 0,5% της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό 

ύψους ............. ευρώ. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της            

σ' εμάς, οπότε καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει έναντι της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. καμιά ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ονομασία Τράπεζας/Πιστωτικού Ιδρύματος .....................................  

Κατάστημα  .........................................................................................  

{Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax } ..........................................................  

Ημερομηνία έκδοσης  ......................  

Προς: ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Οδός-Αριθμός-Τηλ) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ .........  

 .............. ΕΥΡΩ 

Έχουμε την τιμή, να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ...........................................  ευρώ (και ολογράφως) ............................  

 ............................................  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της 

εταιρείας ................................................... Δ/νση ..............................................  ΑΦΜ ....................... για 

την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό............................................. σύμβασης, που 

υπέγραψε    μαζί   σας   για   την   παροχή   υπηρεσιών  .................................................................. (αρ. 

διακήρυξης ......... / ......) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ 

Φ.Π.Α., η οποία αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ............................................ ευρώ. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε 

καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει έναντι της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. καμιά ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζα μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Συμφωνία-Πλαίσιο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών  

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής 

στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

άνω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016  

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΜΕΡΟΣ Α 

Εισαγωγή ..................................................................................................................................................      3 

Άρθρο 1:  Ορισμοί………………………………………………………………………………………...  4 

Άρθρο 2:  Συμβαλλόμενα μέρη…………………………………………………………………………..  5 

Άρθρο 3:  Περιεχόμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο…………………………………………………...…..  6 

Άρθρο 4:  Σκοπός και Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο…………………………………………..  10 

Άρθρο 5:  Υποχρεώσεις, τόπος, χρόνος και συνθήκες παράδοσης/παροχής……………………..   14 

Άρθρο 6:  Κατηγορία Συμφωνιών Πλαίσιο…………………………………………………………...…  16 

Άρθρο 7:  Έναρξη και Διάρκεια…………………………………………………………….……….……    17 

Άρθρο 8:  Μεταβίβαση Δικαιωμάτων……………………………………………………………….…… 17 

Άρθρο 9:  Γλώσσα………………………………………………………………………...…………….…  17 

Άρθρο 10:  Αποδεικτικά και Πιστοποιητικά……………………………………….……………………...  17 

Άρθρο 11:  Γενικοί Όροι Παράδοσης – Παροχής……………………………………………………...…  17 

Άρθρο 12:  Έκπτωση……………………………………………………………………………………….  18 

Άρθρο 13:  Όροι πληρωμών……………………………………………………………….………………  20 

Άρθρο 14:  Αναπροσαρμογή Τιμών και Προϊόντων………………………………………….………….  21 

Άρθρο 15:  Νομική Ανεξαρτησία συμβαλλομένων……………………………………………..………..  21 

Άρθρο 16:  Εκχώρηση……………………………………………………………………………………… 22 

Άρθρο 17:  Αποποίηση δικαιωμάτων…………………………………………………………..…………..  22 

Άρθρο 18:  Διάλυση/Καταγγελία της Σύμβασης……………………………………….……………..……  23 

Άρθρο 19:  Επιχειρηματική Δεοντολογία και Σύγκρουση Συμφερόντων……….……………………....  24 

Άρθρο 20:  Εγγυήσεις…………………………………………………………………………………………  24 

Άρθρο21:        Αποζημίωση………………………………………………………………………………………   25 

Άρθρο 22:  Εμπιστευτικότητα…………………………………………………………………………………   25 

Άρθρο 23:  Τροποποιήσεις…………………………………………………………………………………….   26 

Άρθρο 24:       Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία………………………………………………………………………   27 

Άρθρο 25:  Λοιποί Όροι…………………………………………………………………………………………  27 

ΜΕΡΟΣ Β 

Τιμολόγιο σύμβασης…………………………………………………………………………………………………  29
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ΜΕΡΟΣ Α 

Εισαγωγή 

Η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 

147/08.08.2016). 

Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

18PROC003715677 2018-09-20



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

79 

Άρθρο 1: Ορισμοί 

1.1. Η ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο, θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες: 

1.1.1. Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο 

στον πληθυντικό και αντίθετα. 

1.1.2. Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από 

δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων. 

1.1.3. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν 

αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από 

οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της 

τροποποίησης. 

1.1.4. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες, συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο, για διευκόλυνση των 

αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο με 

κανένα τρόπο. 

1.1.5. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα 

ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με την αντίστοιχη 

αρίθμηση. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν 

καθορίζεται διαφορετικά. 

1.1.6. Στην περίπτωση, οιασδήποτε σύγκρουσης ανάμεσα στα Άρθρα ή τα Παραρτήματα της 

συμφωνίας πλαίσιο, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των Παραρτημάτων. 

1.1.7. Συμπληρωματικά, ισχύουν οι ορισμοί όπως προσδιορίζονται στα αρ. 2 του ν. 4412/2016 και αρ. 

2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 
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Άρθρο 2: Συμβαλλόμενα Μέρη 

2.1. Σήμερα, ........................................................... στην Αθήνα (οδός, αρ. περιοχή) υπογράφεται 

Συμφωνία – Πλαίσιο μεταξύ της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης, νομίμως 

εκπροσωπούμενης από τον κ. .................................................... (εφεξής ΕΥΔΑΠ/Αναθέτων Φορέας) 

και του/ων ακόλουθου/ων αναδόχου/ων, εφεξής καλούμενου/ων ο Ανάδοχος/Οικονομικός 

φορέας/ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 

1. Τ……. ………………………………. Με την επωνυμία  ……………………….,και το 

……………………………. δ.τ. ………………«………….» που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ», που λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, διατηρεί επισήμως γραφεία 

και έχει την έδρα της στη …………………………. (ΟΔΟΣ) ………..(ΑΡΙΘΜΟΣ) ... Τ.Κ ………. με 

αριθ. ΓΕΜΗ  και με Α.Φ.Μ …………………, Δ.Ο.Υ. ……………………, νομίμως εκπροσωπούμενης 

εις το παρόν από τ…..  ………………………….., ……………………………. (ΙΔΙΟΤΗΤΑ) 

2. Τ……. ………………………………. Με την επωνυμία  ………………………., και το 

……………………………. δ.τ. ……………… «………….» που στο εξής χάριν συντομίας θα 

καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», που λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, διατηρεί επισήμως 

γραφεία και έχει την έδρα της στη …………………………. (ΟΔΟΣ) ………..(ΑΡΙΘΜΟΣ) ... Τ.Κ 

………. με αριθ. ΓΕΜΗ  και με Α.Φ.Μ …………………, Δ.Ο.Υ. ……………………, νομίμως 

εκπροσωπούμενης εις το παρόν από τ…..  ………………………….., ……………………………. 

(ΙΔΙΟΤΗΤΑ) 

3. .. Τ……. ………………………………. Με την επωνυμία  ……………………….,και το 

……………………………. δ.τ. ……………… «………….» που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ», που λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, διατηρεί επισήμως γραφεία 

και έχει την έδρα της στη …………………………. (ΟΔΟΣ) ………..(ΑΡΙΘΜΟΣ) ... Τ.Κ ………. με 

αριθ. ΓΕΜΗ  και με Α.Φ.Μ …………………, Δ.Ο.Υ. ……………………, νομίμως εκπροσωπούμενης 

εις το παρόν από τ…..  ………………………….., ……………………………. (ΙΔΙΟΤΗΤΑ) 

2.2. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα διαλαμβανόμενα στα επόμενα 

άρθρα. 
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Άρθρο 3: Περιεχόμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο 

3.1.Με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ (εφεξής: «ΣΥΜΒΑΣΗ») καθορίζονται οι όροι και συμφωνίες που διέπουν 

ομοιόμορφα την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

3.2.Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ αποτελείται από τα εξής έγγραφα, που παρατίθενται κατά σειρά ισχύος:  

1.  Το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 

2.  Τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ αυτής 
 

3.  Τα ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

4.  Το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Πίνακας ΙΙ, Πίνακας ΙΙΙ) – Παράρτημα VΙ 
 
3.3.Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας πλαισίου είναι η παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών και 
λοιπών υπηρεσιών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής, στην οποία 
θα προβεί ο ανάδοχος με την ελάχιστη ομάδα έργου του, τα μέλη της οποίας θα συνεργάζονται άμεσα με τα 
στελέχη της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής και θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα εργασιών που θα 
καθορίζεται από αυτά. 
 
Η γεωγραφική κατανομή των υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στην Διεύθυνσης Έργων 
Ανατολικής Αττικής, οριοθετείτε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής καθώς και στις έδρες (στα 
γραφεία) των Οργανογραμματικών μονάδων αυτής. 

3.4.Πιο συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες από τον ανάδοχο και την ομάδα έργου υπηρεσίες περιλαμβάνουν, 

χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτές, τα κάτωθι: 

 Συμβολή και υποβοήθηση στη σύνταξη, επίβλεψη και έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης (ΤΔ) πάσης 
φύσεως έργων αποχέτευσης ακαθάρτων τόσο Π/Μ όσο και Η/Μ (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία λυμάτων 
καθώς και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού των έργων που περιγράφονται στο αντικείμενο της 
Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής) 

 Συλλογή και διερεύνηση Τεχνικών Προδιαγραφών των έργων 

 Διασταύρωση στοιχείων μελετών με άλλες μελέτες  

 Διερεύνηση νομοθεσίας μελετών και κατασκευών των έργων 

 Έλεγχος και  σύνταξη προμετρήσεων  

 Υποβοήθηση στον έλεγχο μελετών αποχέτευσης ακαθάρτων σε οποιοδήποτε στάδιο - διασταύρωση 
με στοιχεία γεωτεχνικών κλπ υποστηρικτικών μελετών 

 Υποβοήθηση στον έλεγχο - διασταύρωση στοιχείων περιβαλλοντικών μελετών - υδραυλικών 
μελετών  

 Υποβοήθηση στον έλεγχο μελετών που αφορούν κτίρια και διαμορφώσεις χώρων σε οποιοδήποτε 
στάδιο 

 Διασταύρωση στοιχείων προμετρήσεων και προϋπολογισμών μελετών  

 Υποβοήθηση στην παρακολούθηση αλλαγών μελέτης κατά τη φάση κατασκευής 

 Σύνταξη τυχόν απαιτούμενων φακέλων αρχιτεκτονικών στοιχείων για αδειοδοτούσες υπηρεσίες και 
επιτροπές 

 Τήρηση αρχείου μελετών  

 Έλεγχος και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών  

 Έλεγχος και  σύνταξη πάσης φύσεως επιμετρήσεων 

 Υποστηρικτικές εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου της κατασκευής των έργων που 
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής  και Υποβοήθηση στην 
επίβλεψη κατασκευής των έργων 

 Υποβοήθηση στην επίβλεψη αρχιτεκτονικών εργασιών αντλιοστασίων, κτιρίων περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κτιρίων διοίκησης ΚΕΛ, διαμορφώσεις περιβάλλοντος  χώρου 

 Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων 
συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών έργων (αντλιοστάσια κλπ) και των έργων επεξεργασίας 
λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών στην Ανατολική Αττική. 

 Παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοδότησης και εργασίες για την ομαλή ροή και εκταμίευση σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες χρηματοδοτικές αρχές. 
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 Σύγκριση της προόδου υλοποίησης των έργων σε σχέση με τον προγραμματισμό τους. Εντοπισμός 
αποκλίσεων και κατάρτιση σχετικών αναφορών (τακτικών, έκτακτων, αναφορών προόδου). 

 Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εργασιών 

 Παρακολούθηση της τήρησης των όρων των Συμβάσεων  κατασκευής των έργων αποχέτευσης 
επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης επεξεργασμένων εκροών Ανατολικής Αττικής 

 Παρακολούθηση Προγράμματος Ποιότητας Έργων 

 Παρακολούθηση και θέση σε δοκιμαστική λειτουργία εγκαταστάσεων των έργων της ΔΕΑΑ 

 Διάθεση στη ΔΕΑΑ όλων των στοιχείων, ηλεκτρονικών αρχείων των υπαλλήλων του Παρόχου της 
Υπηρεσίας οι οποίοι θα παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες σε μορφή excel, word, autocad κλπ  

 Αρχειοθέτηση  

 Διαχείριση επικοινωνιών ΔΕΑΑ  

 Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  

 Διαχείριση εγγράφων Αλληλογραφίας μέσω λογισμικού «Πάπυρος»  

 Εκτέλεση αιτήσεων παραγγελιών μέσω Sap-b1  

 Υποστηρικτικές εργασίες ενημέρωσης για την απαιτούμενη διαδικασία  που πρέπει να τηρηθεί από 
τους δημότες και ιδιοκτήτες ακινήτων για την σύνδεση των ακινήτων τους με το Δίκτυο Αποχέτευσης της 
ΕΥΔΑΠ  

 Υποστηρικτικές εργασίες για την συμπλήρωση των απαραίτητων αιτήσεων για την σύνδεση των 
ακινήτων των ιδιοκτητών με το Δίκτυο Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ 

 

3.5.Πέρα από τα ανωτέρω οι αρμοδιότητες του Αναδόχου είναι οι εξής: 

Η διασφάλιση ότι οι απαιτούμενοι για την υλοποίηση της υπηρεσίας πόροι του Αναδόχου, είναι διαρκώς 

διαθέσιμοι. 

Η διασφάλιση ότι η πρόοδος που συντελείται στην κατεύθυνση του αποτελέσματος παραμένει σταθερή 

και συνεπής με τις απαιτήσεις του Αναθέτοντος Φορέα. 

Η διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των διαδικασιών, ώστε οι υπηρεσίες να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις που τίθενται. 

Ο Ανάδοχος, θα έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη παροχής των υπηρεσιών σε καθημερινή βάση. 

Κύρια αρμοδιότητά του είναι να διασφαλίζει ότι οι  υπηρεσίες  παρέχονται, με το απαιτούμενο επίπεδο 

ποιότητας και στα πλαίσια των προκαθορισμένων περιορισμών χρόνου και κόστους. 

Ο Ανάδοχος  είναι ειδικότερα, αν και ενδεικτικώς, υπεύθυνος για τα εξής: 

Την πρόσληψη μελών της Ομάδας Έργου με την κατάλληλη εξειδίκευση και τις κατάλληλες δεξιότητες, 

την καθοδήγησή τους και τη διοίκησή τους. 

Συγκεκριμένα, προκειμένου να παρασχεθεί αρτίως και εντέχνως το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ο 

ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ελάχιστη Ομάδα Έργου, αποτελούμενη από 31 άτομα, ως εξής: 

 Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί: 5 άτομα 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός: 1 άτομο 

 Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί: 2 άτομα 

 Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός: 1 άτομο 

 Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός: 1 άτομο 

 Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγος: 1 άτομο 

 Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Έργων Υποδομής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : 5 άτομα 

 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : 2 άτομα
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 Πτυχιούχος Μηχανικός φυσικών πόρων και περιβάλλοντος: 1 άτομο 

 Απόφοιτοι Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης: 8 άτομα 

 Εργοδηγοί Μέσης Εκπαίδευσης Δομικών Εργασιών: 4 άτομα 

Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των υπηρεσιών. 

Την ανάληψη της ευθύνης για τη συνολική πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών  και τις διορθωτικές 

ενέργειες, εφόσον είναι αναγκαίες. 

Την επίλυση όλων των θεμάτων που επηρεάζουν ανά πάσα στιγμή την υλοποίηση των υπηρεσιών. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος : 

 να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. 

 να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. . 

 να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την προστασία 

της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών, εντέλλεται  αμείβεται και ασφαλίζεται 

αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί ομάδα έργου απαρτιζόμενη από το ελάχιστο προσωπικό που 

περιγράφεται στο κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και να αντικαθιστά άμεσα οποιοδήποτε μέλος της 

δεν ανταποκρίνεται κατά την κρίση του Αναθέτοντος Φορέα επαρκώς στο αντικείμενο των ανατεθειμένων 

υπηρεσιών. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί προσωπικό ασφαλείας προς αντικατάσταση τυχόν 

προσωρινά απουσιάζοντων μελών της ομάδας έργου από τις οριζόμενες θέσεις εξυπηρέτησης. 

 

3.6.Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ μαζί με τα Παραρτήματά της αποτελούν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας μεταξύ 

των συμβαλλομένων και καταργεί οποιαδήποτε τυχόν προηγούμενη συμφωνία, συνεννόηση, έγγραφο ή 

κείμενο σε σχέση με την εμπορική συνεργασία μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα υπερισχύει κάθε 

τέτοιας προηγούμενης συμφωνίας, συνεννόησης, εγγράφου και/ή κειμένου. 

3.7.Επικεφαλίδες και υπότιτλοι άρθρων που περιέχονται στην ΣΥΜΒΑΣΗ χρησιμοποιούνται για να 

διευκολύνουν τις αναφορές και σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν, περιορίζουν ή περιγράφουν το σκοπό ή 

το αντικείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή κάποιες από τις διατάξεις της. 

Άρθρο 4: Σκοπός και Οικονομικό Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο 

4.1. Σκοπός της συμφωνίας πλαίσιο, είναι να καθορίσει τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους ο Ανάδοχος, 

θα παρέχει στην ΕΥΔΑΠ (άρθρο 2) συγκεκριμένα υπηρεσίες, για τις εκτελεστικές συμβάσεις της 

Συμφωνίας Πλαισίου. 

Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πέντε ημέρες την 

εβδομάδα και οκτώ ώρες την ημέρα), ή/ και σε καθεστώς βάρδιας, καθ' όλη τη διάρκεια της 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
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4.2. Η Συμφωνία Πλαίσιο, δεν αποτελεί δέσμευση εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ να προβεί σε εκτελεστικές 
συμβάσεις. Δέσμευση θα υπάρχει μόνο εάν και εφόσον η ΕΥΔΑΠ, προβεί στην ανάθεση συγκεκριμένου 
αντικειμένου εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας πλαίσιο και μετά την 
ολοκλήρωση της εκτελεστικής σύμβασης, της Συμφωνίας Πλαισίου. 

 
4.3. Η συμβατική προσφερόμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο, διάρκειας τριών (3) ετών, ανέρχεται στο ποσό 

των …………………………………………. Ευρώ (€ ………………………), πλέον ΦΠΑ: 
………………………….. €.  

Ανάλυση προϋπολογισμού έχει συνταχθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα και περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ι παρ. Β. (Οικονομικό Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο – Τιμολόγιο Σύμβασης). 

Ο Αναθέτων Φορέας έχει το δικαίωμα προαίρεσης έως ποσοστό 25% επί του ανωτέρω συμβατικού 

ποσού της σύμβασης ήτοι ποσό …………………………………….. 

Συγκεκριμένα το δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνει:  

1. την δαπάνη για την εκτέλεση υπηρεσιών όμοιες με εκείνες της αρχικής σύμβασης με τους ίδιους 

όρους ή/και 

2. αποζημιώσεις για Υπηρεσίες που θα παρέχονται πέραν του δώρου ή σε ημέρες αργίας, Σάββατο ή 

Κυριακή, που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης,  

3. τυχόν έκτακτες αμοιβές που ο ανάδοχος κρίνει σκόπιμο να καταβληθούν στο προσωπικό του και η 

ΕΥΔΑΠ αποδέχεται, καθώς και τυχόν αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας, αποζημίωση απόλυσης, 

κ.λπ. που σχετίζονται με τη σύμβαση και τα οποία αποδεδειγμένα ο ανάδοχος θα κληθεί να 

καταβάλει στους προστηθέντες της σύμβασης βάσει της ισχύουσας Εργατικής Νομοθεσίας. Το 

ανωτέρω κόστος για τον ανάδοχο  θα τιμολογείται χωριστά στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  με συνημμένα τα 

σχετικά παραστατικά που το δικαιολογούν,  

4. τυχόν κόστη που προκύπτουν από έκτακτες εισφορές προς ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. έκτακτη 

εισφορά υπέρ παιδικών κατασκηνώσεων, κ.λπ.) που θα κληθεί ο ανάδοχος να καταβάλλει για το 

παρεχόμενο προσωπικό του, σύμφωνα με την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία. 

Το δικαίωμα προαίρεσης θα ενεργοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής που θα 

κοινοποιείται στον Ανάδοχο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη εφαρμογής της και θα 

υλοποιείται με εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης.  

Το ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ αποτελείται από το μηνιαίο κόστος για  την παροχή των 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προσαυξημένο με το ποσοστό αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ήτοι ……..% και 

ανέρχεται στο ποσό των …………………… Ευρώ(€), πλέον Φ.Π.Α., ανά μήνα και θα 

καταβάλλεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ για την πλήρη, εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεών του (ΠΙΝΑΚΑΣ I). 

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

Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.  

Η τιμολόγηση των Υπηρεσιών θα γίνεται ανά μήνα με έκδοση σχετικού τιμολογίου. Η πληρωμή θα γίνεται 

σε Ευρώ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά από έκδοση εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, 

εντός 30 ημερών από την υποβολή του. 

Η αιτούσα οργανωτική μονάδα, ήτοι η ΔΕΑΑ θα κατανείμει την ομάδα εργασίας του αναδόχου προς 

παροχή των συμβατικών υπηρεσιών στις οργανωτικές μονάδες της ΔΕΑΑ.  Στο τέλος κάθε μήνα οι 

οργανωτικές μονάδες μέσω αρμοδίων υπαλλήλων (επιβλέποντες) που θα έχει ορίσει προς τούτο η ΔΕΑΑ 
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θα βεβαιώνουν προς την Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί από τον ΕΥΔΑΠ Α.Ε. την καλή παροχή 

υπηρεσιών ώστε στη συνέχεια να καθίσταται δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.   

Για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής απαιτούνται: 

1. Τιμολόγιο που να αναφέρονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.  

2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

3. Πρακτικό παραλαβής και καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Επιτροπή 

Παραλαβής.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 

Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων, 

Προσφορές με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ζητούν να απαλλαγούν από τις παραπάνω κρατήσεις δε θα 

ληφθούν υπόψη. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

4.5. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

1) 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).  

2) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 258 και την παρ. 6 

του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 

3) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 
 
4.6. Το ποσοστό αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως αναφέρεται στους Πίνακες I & II του Παραρτήματος IV - 

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ, παραμένει σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αύξηση κατά την 
διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι 
συνέπεια περιστατικών Ανωτέρας Βίας.  

 
4.7. Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ θα μειώνεται αντιστοίχως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες από τον 

ΑΝΑΔΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι λιγότερες από οκτώ (8) ώρες ημερησίως. 
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4.8. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συνομολογεί ότι θα επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων 
της ισχύουσας Νομοθεσίας κατά την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ώστε να περιοριστεί η 
τυχόν υπερωριακή απασχόληση στα νόμιμα προβλεπόμενα όρια. Στην περίπτωση που απαιτηθεί 
εκτάκτως εργασία του προσωπικού κατά τις ημέρες αργιών ή εορτών τότε το αντίστοιχο προσωπικό θα 
λάβει προγραμματισμένη ημέρα ανάπαυσης τις αμέσως επόμενες ημέρες. 

 
4.9. Τα έξοδα δημοσίευσης του Διαγωνισμού της εν λόγω ΣΥΜΒΑΣΗΣ ύψους …………………… Ευρώ 

(€……….) πλέον ………………….Φ.Π.Α., βαρύνουν την ΕΥΔΑΠ. 
 
4.10. Παρακολούθηση της σύμβασης.       
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από την ΔΕΑΑ, η 

οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (ΔΣ ΕΥΔΑΠ) για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 

όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. Η δε ΔΕΑΑ θα εισηγείται 

για τα ανωτέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

2. Η ΔΕΑΑ μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επιβλέποντα, 

υπάλληλό της. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας 

ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα 

για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επιβλέπων  λειτουργεί ως 

συντονιστής. 

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

3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 

οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον  επιβλέποντα, 

που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της 

υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, 

εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης από την Επιτροπή Παραλαβής.  

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις, τόπος, χρόνος και συνθήκες παράδοσης/παροχής 

5.1. Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ παρέχονται καθημερινά, ή /και σε καθεστώς βάρδιας καθ' όλη τη διάρκεια της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σύμφωνα με τις ανάγκες της ΕΥΔΑΠ και τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, σε όποια εγκατάσταση 
του Αναθέτοντος Φορέα υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση της ΕΥΔΑΠ.  

Η προσήκουσα παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ υπόκειται στον έλεγχο και έγκριση της ΕΥΔΑΠ.  

5.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να παρέχει τις συμβατικές υπηρεσίες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 

παρούσα και στα συμβατικά τεύχη. 

5.3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ότι νομιμοποιείται και δύναται να αναλάβει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 

που συμφωνούνται με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ. 

5.4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να εκπληρώνει εγκαίρως και προσηκόντως κάθε είδους υποχρέωση που 

σχετίζεται με τη ΣΥΜΒΑΣΗ και να παρέχει στην ΕΥΔΑΠ τις απαραίτητες πληροφορίες και κάθε 

συνεργασία για το σκοπό αυτό. 

5.5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του απασχολούμενου από 

αυτόν προσωπικού και ευθύνεται αποκλειστικά και εις ολόκληρον έναντι της ΕΥΔΑΠ όσο και τρίτων, 

ποινικά και αστικά, για οιαδήποτε πρόκληση σωματικής βλάβης ή ζημίας από και στο προσωπικό του, 

επ' αφορμής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και καθ' όλη την διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και την τυχόν παράτασή της.
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5.6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεσμεύεται να διατηρεί, καθ' όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τα κριτήρια πάνω στα 

οποία στηρίχθηκε η επιλογή του από την ΕΥΔΑΠ και τις προδιαγραφές της παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

δηλαδή: 

  την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, 

  την εγγύηση και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών που παρέχει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ,  

  την δυνατότητα διάθεσης επιπλέον υπηρεσιών. 

5.7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, πέραν των μνημονευομένων ειδικότερα σε άλλους όρους της παρούσας 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ και των συμβατικών τευχών, τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

  Να εκδίδει και να παραδίδει στην ΕΥΔΑΠ τα προβλεπόμενα από τον νόμο φορολογικά 

παραστατικά. 

  Να ανακοινώνει άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην ΕΥΔΑΠ οποιαδήποτε πληροφορία η 

οποία περιέρχεται σε γνώση του και αφορά οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα μπορούσε να 

επηρεάσει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή και τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

  Να τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και λοιπές διατάξεις ασφαλείας 

σχετικά με τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

  Να ενημερώνει εγγράφως την ΕΥΔΑΠ για οποιονδήποτε παράγοντα ή γεγονός που επηρεάζει ή 

παρεμποδίζει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, την εκτέλεση εκ μέρους του της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

  Να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις γραφείων, με τα κατάλληλα λειτουργικά και διαχειριστικά  

συστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και η προσήκουσα 

εκτέλεση των εκ της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ υποχρεώσεών του. 

  Να ενημερώνει την ΕΥΔΑΠ για κάθε τυχόν αλλαγή στην επιχείρησή του και στις δραστηριότητές 

του, όπως επίσης και οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την προσήκουσα εκτέλεση των εκ της 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ υποχρεώσεών του. 

 Να διατηρεί εν ισχύ όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές ή άλλες άδειες και σχετικές συμβάσεις, 

που είναι απαραίτητες για τη σύννομη και αποτελεσματική εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Γενικά ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται κατά την παροχή των προβλεπόμενων από τη ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ να τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων που εκ του νόμου δεσμεύουν αυτούς που 

παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. 

  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται κατά την παροχή των προβλεπόμενων από τη ΣΥΜΒΑΣΗ 

υπηρεσιών να επιδεικνύει προς την ΕΥΔΑΠ συμπεριφορά σύμφωνη με την καλή πίστη και τα 

συναλλακτικά ήθη. 

Η καταγραφή των υποχρεώσεων και καθηκόντων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο άρθρο αυτό είναι ενδεικτική 

και όχι περιοριστική των δεσμεύσεών του, κ.λπ. που περιέχονται και σε άλλα άρθρα της 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
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5.8. Συμφωνείται ρητά ότι ουδεμία νομική, συμβατική η άλλη σχέση εξαρτημένης εργασίας συνδέει καθ' όλη 

τη διάρκεια της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ την ΕΥΔΑΠ με το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, για το οποίο ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

5.9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης συμβόλαιο 

Επαγγελματικής Ευθύνης ή / και υποχρεωτικά Γενικής Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης, για σωματικές 

βλάβες και / ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και/ ή παράλειψή τους για 

συνολικό ποσό ύψους 1.000.000,00 ευρώ το οποίο θα καλύπτει και το προσωπικό του, που θα διατεθεί 

στην ΕΥΔΑΠ για την παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

5.10. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ θα προγραμματίσουν κατάλληλα τις ετήσιες άδειες όλου 

του προσωπικού του που παρέχει ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στην ΕΥΔΑΠ, ώστε όλα τα πρόσωπα που παρέχουν 

τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ να λάβουν την ετήσια άδεια τους. 

5.11. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται σύμφωνα με τους Ισχύοντες Νόμους, να εφαρμόζει στο προσωπικό του, 

το οποίο θα διατεθεί στα πλαίσια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής, τα απαραίτητα μέτρα για την προαγωγή της 

υγείας και της ασφάλειας του (Τεχνικός Ασφαλείας και Ιατρός Εργασίας) και να τηρεί απαρέγκλιτα τις 

διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας. 

5.12. Σύμφωνα με όλους τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις 

υπηρεσίες που του ανατίθενται μέσω εκτελεστικών συμβάσεων, ενώ η ΕΥΔΑΠ υποχρεούται να 

καταβάλει στον Πάροχο το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως έχει προκύψει μετά την υπογραφή 

της εκτελεστικής σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο, η οποία τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

υπερβεί την ενδεικτική τιμή, με την οποία ο προμηθευτής συμμετείχε στη Συμφωνία Πλαίσιο. 

5.13. Τίποτα σε αυτήν τη Συμφωνία Πλαίσιο, δεν υποχρεώνει την ΕΥΔΑΠ να προβεί σε ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών μέσω εκτελεστικών συμβάσεων.  

Άρθρο 6: Κατηγορία Συμφωνιών Πλαίσιο 

Η Συμφωνία Πλαίσιο συνάπτεται για παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών υπηρεσιών 

στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΔΕΑΑ, στην οποία θα προβεί ο ανάδοχος με την ελάχιστη ομάδα έργου 

του, τα μέλη της οποίας θα συνεργάζονται άμεσα με τα στελέχη της ΔΕΑΑ και θα υποστηρίζουν το 

πρόγραμμα εργασιών που θα καθορίζεται από αυτά, ενώ αντίστοιχες Συμφωνίες Πλαίσιο δύναται να έχουν 

συναφθεί παράλληλα από τον Αναθέτοντα Φορέα και με άλλους Παρόχους. 

Άρθρο 7: Έναρξη και Διάρκεια 

7.1. Η Συμφωνία Πλαίσιο, τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της και είναι έγκυρη για την ανάθεση 

εκτελεστικών συμβάσεων μέχρι και τρία έτη μετά την υπογραφή της. 

7.2. Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο, παραμένουν σε πλήρη ισχύ για όλες τις 

εκτελεστικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί κατά την περίοδο ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο. 

Δηλαδή, μετά τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο, οποιαδήποτε σύμβαση που βρίσκεται στη 

φάση της εκτέλεσης, πρέπει να ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

Συμφωνίας Πλαίσιο.  
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Άρθρο 8: Μεταβίβαση Δικαιωμάτων 

8.1. Ο Ανάδοχος, δε δύναται να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων της παρούσας Συμφωνίας 

Πλαίσιο, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Αναθέτοντος Φορέα. 

8.1. Επιπλέον, ο Ανάδοχος, δε δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την εκτέλεση 

οποιασδήποτε σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί υπό τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο, 

χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Αναθέτοντος Φορέα. 

Άρθρο 9: Γλώσσα 

Η Ελληνική γλώσσα ορίζεται ως η γλώσσα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με τις αντίστοιχες παραδοχές της 

προκήρυξης. 

Άρθρο 10: Αποδεικτικά και Πιστοποιητικά 

Κατά την διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο, ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τον Αναθέτοντα 

Φορέα, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την 

προσωπική του κατάσταση και καταλληλότητα, όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της 

προσφοράς του, κατά τα στάδιο της αποδοχής του Παρόχου στη συμφωνία πλαίσιο από τον Αναθέτοντα 

Φορέα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/16. 

Άρθρο 11: Γενικοί Όροι Παράδοσης – Παροχής  

11.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναγνωρίζει ότι οι όροι που αναφέρονται στο Άρθρο 3 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την 

παροχή υπηρεσιών είναι απολύτως δεσμευτικοί και δεν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς την 

γραπτή συγκατάθεση της ΕΥΔΑΠ. 

11.2. Χωρίς να απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, η ΕΥΔΑΠ θα έχει το 

δικαίωμα, οποτεδήποτε: α. Να ζητήσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ να υποβάλλει σ' αυτόν για έγκριση το 

πρόγραμμα για την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να ελέγχει την καταλληλότητά του και να λαμβάνει 

μέτρα για την συμμόρφωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τους όρους παροχής υπηρεσιών και β. Να 

ελέγχει, κατά διαστήματα, την πορεία εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ για να εξακριβώνει εάν είναι 

σύμφωνη με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας - εκτέλεσης. 

11.3. Ως εκ τούτου ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεσμεύεται, άμεσα και με δικό του κόστος: α. Να βελτιώνει το 

προτεινόμενο πρόγραμμα για την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σε περίπτωση που αυτό ευρεθεί μη 

ικανοποιητικό από την ΕΥΔΑΠ, και να υποβάλλει στην ΕΥΔΑΠ το αναθεωρημένο πρόγραμμα προς 

έγκριση και β. Να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, σε περίπτωση καθυστέρησης της προόδου της εκτέλεσης 

της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής του με τους όρους της.  

11.4. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ συμβεί περιστατικό ανωτέρας βίας που θα έχε ι 

αποδεδειγμένα επίδραση στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (και 

ιδιαίτερα στην εμπρόθεσμη τήρηση των υπόψη υποχρεώσεων) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να τηρήσει 

τα αναφερόμενα στο Άρθρο 18 (Ανωτέρα Βία) της ΣΥΜΒΑΣΗΣ προκειμένου η ΕΥΔΑΠ να προβεί 

(ύστερα από εξέταση των σχετικών στοιχείων) στην παράταση των σχετικών συμβατικών 

προθεσμιών. 

18PROC003715677 2018-09-20



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

  90 

11.5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει τις υπηρεσίες του αντικειμένου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ στους τόπους 

παράδοσης σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ και σύμφωνα με το αρ. 

3 της παρούσας. 

Άρθρο 12: Έκπτωση  

12.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  

1) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,  

2) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  

3) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.  

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. 

12.2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά 

την περίπτωση β΄ και γ΄ της ως άνω παραγράφου 1, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί στον ανάδοχο 

ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 

σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την 

ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 

αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που 

οδήγησαν σε αυτήν.  

12.3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

12.4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης, κατά περίπτωση.  

12.5. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 203 του ν. 

4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

12.6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 

των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
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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 θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 

ν. 4412/2016 λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

12.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203 και 306 του Ν.4412/16. 

12.8. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα. 

12.9. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

1. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της αξίας των εκάστοτε μηνιαίων εκπρόθεσμων 

παρεχόμενων υπηρεσιών, 

2. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή 

σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της αξίας 

των εκάστοτε μηνιαίων εκπρόθεσμων παρεχόμενων υπηρεσιών, 

3. 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 του αναθέτοντος φορέα, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Άρθρο 13: Όροι πληρωμών 

13.1. Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και οι ακόλουθες πληρωμές από τον Αναθέτοντα 

Φορέα προς αυτόν, θα είναι σε Ευρώ (€). 

13.2. Η τιμολόγηση θα λαμβάνει χώρα βάσει της προσφερθείσας τιμής, η οποία θα ισχύει καθ' όλη την 

διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ περιλαμβάνει την πλήρη και ολοσχερή αμοιβή, 

δαπάνες, έξοδα πάσης φύσεως και αποζημίωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την πλήρη, εμπρόθεσμη και 

προσήκουσα εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και την παροχή στην ΕΥΔΑΠ των 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως ενδεικτικά τις αμοιβές του προσωπικού που θα απασχοληθεί, φόρους, 

εισφορές, τέλη, κρατήσεις, γενικά έξοδα και το όφελος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ 

και την τήρηση των σχετικών, μ' αυτήν, υποχρεώσεών του, εξαιρουμένων και μόνο των ρητά 

αναφερομένων στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ. Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ θα προσαυξάνεται κατά τον 

εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α.          

13.3. Κάθε τιμολόγιο που εκδίδει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προς το σκοπό της είσπραξης του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 

ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Φορολογικής 

Νομοθεσίας, θα αναφέρει περίοδο - είδος τιμολόγησης και τον τίτλο και αριθμό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και 
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θα εξοφλείται, μετά από έλεγχο και πιστοποίηση του περιεχομένου τους από τα αρμόδια όργανα της 

ΕΥΔΑΠ, εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη του. Για την πληρωμή/εξόφληση των Τ ιμολογίων 

ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να προσκομίζει απαραιτήτως ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, 

καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικά κλπ. απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τη 

παρούσα. Μετά την παρέλευση της ως άνω τασσόμενης προθεσμίας η  ΕΥΔΑΠ θα βαρύνεται με 

τόκους υπερημερίας, βάσει του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο 

αναφοράς») προσαυξημένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»), εφόσον η καθυστέρηση 

εξόφλησης οφείλεται σε δικό της αποκλειστικά πταίσμα (υπαιτιότητα). Η ΕΥΔΑΠ, εκτός/πέραν της 

καταβολής του προβλεπόμενου από την παρούσα ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, δεν έχει καμία άλλη 

υποχρέωση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, πλην των ρητά οριζομένων από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ.  

13.4. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται εμπρόθεσμη παροχή των 

υπηρεσιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών της παρούσας, η πληρωμή θα 

παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για τη λήψη απόφασης περί καταλογισμού ή 

μη ποινικών ρητρών και κυρώσεων.  

13.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.5. της παρούσας.  

Άρθρο 14: Αναπροσαρμογή Τιμών και Προϊόντων 

Η προσφερθείσα τιμή θα είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και δεν υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογές για οποιοδήποτε λόγο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά τον υπολογισμό της προσφερθείσας/ων 

τιμής/ων εκτίμησε κάθε πιθανή αναπροσαρμογή τιμών και οιασδήποτε τυχόν δαπάνης απαιτηθεί για την 

πλήρη, εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και αναλαμβάνει αποκλειστικά κάθε 

κίνδυνο από οιαδήποτε τυχόν αύξηση των παραπάνω συντελεστών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται την ακρίβεια 

του υπολογισμού της προσφερθείσας τιμής και παραιτείται ρητά, αμετάκλητα και άνευ όρων από τα όποια 

σχετικά δικαιώματα, και ιδιαίτερα από εκείνα που απορρέουν εκ των άρθρων 388 και 697 του ελληνικού 

αστικού κώδικα. 

Άρθρο 15: Νομική Ανεξαρτησία συμβαλλομένων 

15.1. Κατά την εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενεργεί ως 

ανεξάρτητη επιχείρηση στις συναλλαγές του με τους πελάτες του ή με οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο. 

Με την ιδιότητα αυτή, θα παρέχει στην ΕΥΔΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και θα διεξάγει την επιχειρηματική του 

δραστηριότητα υπό την δική του αποκλειστικά ευθύνη. 

15.2. Οι διατάξεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν ή εκχωρούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ (ή τους 

μετόχους, διευθυντές, διοικητές, υπαλλήλους του κλπ.) οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσία να ενεργεί 

αυτός ή και τα ανωτέρω πρόσωπα, ως αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος, μέτοχος ή συνέταιρος ή να 

αναλαμβάνει ή δημιουργεί υποχρεώσεις για λογαριασμό ή στο όνομα της ΕΥΔΑΠ ή να δεσμεύει με 

οποιοδήποτε τρόπο την ΕΥΔΑΠ. 

15.3. Ρητά συμφωνείται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενεργεί ως ανεξάρτητος 

επαγγελματίας και θα είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις των υπαλλήλων, 

των εργαζομένων και των συνεργατών του. Σε καμία περίπτωση η σχέση μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν δημιουργεί σχέση εξηρτημένης εργασίας ή οποιαδήποτε μορφή εταιρείας ή 

κοινοπραξίας μεταξύ τους, ούτε δίδει εξουσία αντιπροσωπείας ή άλλης δικαιοπρακτικής δέσμευσης 

της ΕΥΔΑΠ. 
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15.4. Οι συμβαλλόμενοι ειδικά αναγνωρίζουν ότι η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, δεν θα τροποποιήσει με κανέναν 

τρόπο τη νομική τους ανεξαρτησία. Συνεπώς θα συνεχίσουν να ευθύνονται με τη δική τους ευθύνη, 

αμφότεροι και κατά το αστικό δίκαιο και κατά το ποινικό δίκαιο, προς κάθε τρίτο, είτε αυτοί είναι φυσικά 

πρόσωπα είτε πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και θα συμμορφώνονται με τους νόμους και 

τις διατάξεις που ρυθμίζουν τις δραστηριότητές τους. 

15.5. Εκτός αντίθετης διάταξης της παρούσης ΣΥΜΒΑΣΗΣ, όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και οι δαπάνες 

πάσης φύσεως, όπως ενδεικτικά αμοιβές υπαλλήλων και εργαζομένων, δαπάνες μετακίνησης και 

διαμονής, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά και λοιπά επικοινωνιακά τέλη, φόροι, εισφορές κλπ. που θα κάνει 

ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προς εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα επιβαρύνουν αυτόν και μόνο. 

Άρθρο 16: Εκχώρηση 

16.1. Απαγορεύεται ρητά στον ΑΝΑΔΟΧΟ να εκχωρήσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε από 

τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν εξ' αυτής περιλαμβανομένης της 

πιστώσεως για χρήματα οφειλόμενα ή που θα καταστούν οφειλόμενα σε αυτόν σύμφωνα με τους 

όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΥΔΑΠ.  

16.2. Τυχόν έγκριση της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύει με τη ρητή επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων της μεταβολής, προσθήκης ή τροποποίησης των συμβατικών όρων, 

συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Άρθρο 17: Αποποίηση δικαιωμάτων 

Η παράλειψη ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, να αξιώνει την αυστηρή εκπλήρωση οποιασδήποτε διάταξης της 

Συμφωνίας Πλαίσιο ή η παράλειψη ή οποιαδήποτε καθυστέρηση ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, στην 

άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αξιώσεις αποκατάστασης, δεν συνιστά παραίτηση του δικαιώματος 

διεκδίκησης της αποκατάστασης και δεν μπορεί να επιφέρει μείωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τη Συμφωνία Πλαίσιο. 

Άρθρο 18: Διάλυση / Καταγγελία της Σύμβασης 

18.1. Εάν οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της Συμφωνίας Πλαίσιο, τον 

οποίο δεν είναι σε θέση να επανορθώσει ή, εάν είναι σε θέση να επανορθώσει, δεν το πράξει μέσα 

σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την στιγμή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης του από το άλλο 

Συμβαλλόμενο Μέρος, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να τερματίσει την Συμφωνία Πλαίσιο, 

λαμβάνοντας άμεσα μέτρα και ενημερώνοντας γραπτώς το Συμβαλλόμενο Μέρος που διέπραξε την 

παράβαση, χωρίς να θίγονται οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα των Συμβαλλομένων Μερών, σχετικά 

με την παράβαση, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απορρέοντα από τη Συμφωνία Πλαίσιο.  

Σε περίπτωση τμηματικής καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τον Αναθέτοντα Φορεά, ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα διακόψει άμεσα την εκτέλεση του καταγγελθέντος τμήματος της σύμβασης, ενώ θα 

συνεχίσει με επιμέλεια την εκτέλεση του μη καταγγελθέντος τμήματος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εφόσον 

υπάρχει. 

18.2. Επιπλέον, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία Πλαίσιο, μετά από 

προειδοποίηση 7 ημερών προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 97, 105 και 106 

του Ν.4412/16 και επιπλέον για έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους:
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18.2.1. Ο προμηθευτής ή οποιοσδήποτε υπεργολάβος εκμεταλλεύεται ανήλικους κάτω των 

15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. 

 

18.2.2. Ο Ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες, που δεν είναι σύμφωνες ή με τρόπο που δεν είναι 

σύμφωνος με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

 

18.2.3. Σε περίπτωση οποιουδήποτε  άλλου  σοβαρού,  μη προβλεπόμενου λόγου που ο 

Αναθέτων Φορέας κρίνει δικαιολογημένο και εφόσον αιτιολογείται ειδικά. 

 

18.3. Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας Πλαίσιο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώνει 

οποιαδήποτε συμφωνία για παροχή υπηρεσιών βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους 

και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο και τον Ν.4412/16.  

18.4. Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δε θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του, όπως 

προκύπτουν από τη Συμφωνία Πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών 

εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, η οποία προκύπτει μετά από την 

ημερομηνία της υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο από τα δύο μέρη, σύμφωνα και με τα 

οριζόμενα στο αρ. 204 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που συμβαλλόμενο μέρος 

επικαλείται Ανωτέρα Βία, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου το επικαλούμενο αυτήν.  

18.5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "ανωτέρα βία" αναφέρεται σε γεγονότα 

όπως απεργίες (εκτός εάν αυτές περιορίζονται στους εργαζόμενους του αναδόχου), 

καταλήψεις ή άλλες εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες, πολέμους κηρυγμένους ή μη, 

αποκλεισμούς, εξεγέρσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημίες, κατολισθήσεις, σεισμούς, 

καταιγίδες, κεραυνούς, πλημμύρες, εμφύλιες διαταραχές, εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα 

απρόβλεπτα συμβάντα που είναι πέραν από τον έλεγχο των Συμβαλλομένων Μερών και τα 

οποία συμβαίνουν στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας στην οποία η Κυβέρνηση 

ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ή στον τόπο εγκατάστασης του αναδόχου και τα οποία δε 

δύναται να αντιμετωπιστούν από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα επιμέλεια. Ο ανάδοχος 

που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

18.6. Το ανωτέρω δικαίωμα καταγγελίας πρέπει να ασκείται για σπουδαίο λόγο και εφόσον τα 

συμβαλλόμενα μέρη έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ή περιθώριο συμβιβαστικής 

επίλυσης και διευθέτησης των μεταξύ τους διαφορών ή όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις. 

18.7. Η καταγγελία δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή την ΕΥΔΑΠ από τις υποχρεώσεις και 

ευθύνες τους από το εκτελεσθέν, μέχρι την ημερομηνία που επέρχονται τα αποτελέσματα 

της καταγγελίας, μέρος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Άρθρο 19: Επιχειρηματική Δεοντολογία και Σύγκρουση Συμφερόντων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθιερώσει και να διατηρεί τα κατάλληλα επιχειρηματικά πρότυπα, διαδικασίες 

και ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι απαραίτητα για την αποφυγή οποιουδήποτε 

πραγματικού ή φαινομενικού ατοπήματος ή να αποτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια ή όρους που θα 
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μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση με το βέλτιστο συμφέρον του Αγοραστή. Η υποχρέωση αυτή 

ισχύει για τις δραστηριότητες των εργαζομένων και των αντιπροσώπων του αναδόχου στις σχέσεις τους με 

τους εργαζομένους του Αναθέτοντος Φορέα και των τρίτων μερών που απορρέουν από την παρούσα 

Συμφωνία Πλαίσιο. 

Tα πρόσωπα που στελεχώνουν την ελάχιστη Ομάδα Έργου του αναδόχου δεν δύνανται να έχουν 

απασχοληθεί καθοιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε σχέση (έμμισθη ή συμμετοχή σε στελέχωση) σε 

οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στην ανάληψη δημοσίων τεχνικών έργων ή μελετών, κατά το 

τελευταίο δωδεκάμηνο, προς αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. Σε περίπτωση δε δημιουργίας 

μεταγενεστέρως πιθανής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο 

αμέσως στον Αναθέτοντα Φορέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 262 και 280 του ν. 4412/2018. 

Προκειμένου να αποδειχθεί η ανωτέρω απαίτηση, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι 

τα πρόσωπα που στελεχώνουν την ελάχιστη Ομάδα Έργου του δεν έχουν απασχοληθεί καθοιονδήποτε 

τρόπο και οιαδήποτε σχέση (έμμισθη ή συμμετοχή σε στελέχωση) σε οικονομικό φορέα που 

δραστηριοποιείται στην ανάληψη δημοσίων τεχνικών έργων ή μελετών, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο που 

προηγείται της υπογραφής της Σύμβασης, προς αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. Σε περίπτωση δε 

δημιουργίας μεταγενεστέρως πιθανής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων δηλώνουν υπευθύνως ότι θα 

γνωστοποιούν τούτο αμέσως στον Αναθέτοντα Φορέα. 

Άρθρο 20: Εγγυήσεις 

20.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται την εκ μέρους του άρτια και προσήκουσα εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σύμφωνα 

με τους όρους που προβλέπονται σ' αυτήν. Κάθε παράλειψη ή αμέλεια τήρησης αυτών των όρων εκ 

μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα επισύρει (εις βάρος του) τις συνέπειες που προβλέπονται από τη 

ΣΥΜΒΑΣΗ. 

20.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, κατέθεσε, κατά την υπογραφή της 

παρούσας, στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εγγυητική επιστολή της ………....…….. με αριθμό 

……………………….ποσού  ……………………………(ολογράφως και αριθμητικώς) ευρώ, που 

καλύπτει το 0,5% της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ. 

20.3. Σε περίπτωση που με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ η Παροχή των Υπηρεσιών της Συμφωνίας 

Πλαισίου δεν παρασχεθεί εμπροθέσμως και προσηκόντως στην ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΔΑΠ δικαιούται να 

επιβάλει ποινική ρήτρα (όπως περιγράφεται στο Άρθρο 12 παρ. 12.9. της παρούσης), συμφωνούμενη 

από σήμερα ως εύλογη και δίκαιη. 

Άρθρο 21: Αποζημίωση 

21.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υποχρεώσεών 

του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο και κάθε στιγμή, να 

αποζημιώνει τον Αναθέτοντα Φορέα πλήρως και αποτελεσματικά, για απώλειες ή/και ζημιές ή/και 

δαπάνες, ή/και έξοδα συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών εξόδων, ή/και εξόδων τα οποία ο 

Αναθέτων Φορέας μπορεί να επωμιστεί ή/και να επιβαρυνθεί ή/και να καταβάλει σε οποιοδήποτε τρίτο 

μέρος, είτε σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή/και διαδικασία ή/και δίωξη ή/και απαίτηση που 

στρέφεται κατά του Αναθέτοντος Φορέα από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, σαν αποτέλεσμα 

οποιασδήποτε παράνομης πράξης ή/και παράλειψης ή /και αμέλειας ή/και αθέτησης της σύμβασης, 

από την πλευρά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή/και των εργαζομένων ή/και αντιπροσώπων ή/και συνεργατών του.
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21.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να υπερασπίζεται τις ενέργειες που προκύπτουν από 

παραβάσεις ή επικλήσεις ή εμπορικά μυστικά και να αποζημιώνει τον Αναθέτοντα Φορέα για όλες τις 

ζημίες, έξοδα, τέλη και δαπάνες που αναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών που 

πραγματοποιούνται από ή λόγω της παράβασης, ως συνεπεία της εξουσιοδοτημένης χρήσης ή 

παροχής των υπηρεσιών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ.  

21.3. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και της περιόδου εγγύησης διαπιστωθούν 

πραγματικά (ή νομικά) ελαττώματα ή ελλείψεις και γενικά πλημμελής παροχή υπηρεσιών, η ΕΥΔΑΠ 

θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΑΝΑΔΟΧΟ να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την 

άρση των πλημμελειών ή στις απαιτούμενες ενέργειες αντικατάστασης, τάσσοντάς του εύλογη 

προθεσμία για το σκοπό αυτό. Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφωθεί και δεν άρει την πλημμέλεια 

κλπ. εντός της ταχθείσας προθεσμίας η ΕΥΔΑΠ δύναται είτε να προβεί η ίδια ή να αναθέσει σε τρίτο 

να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες, με ευθύνη και δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, είτε να 

καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής, με τις προβλεπόμενες συνέπειες από τη ΣΥΜΒΑΣΗ  ή και 

από το νόμο, λόγω υπαίτιας παράβασης των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ.  

Άρθρο 22: Εμπιστευτικότητα 

22.1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να χειρίζεται τις ευαίσθητες πληροφορίες που ανήκουν σε 

άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ως εμπιστευτικές και να τις διασφαλίζει αναλόγως. Για να θεωρείται μια 

πληροφορία εμπιστευτική, το Συμβαλλόμενο Μέρος που διαδίδει τέτοια πληροφορία πρέπει να 

ενημερώνει τα υπόλοιπα Συμβαλλόμενα Μέρη για την εμπιστευτική της φύση κατά την διάδοση της 

συγκεκριμένης πληροφορίας.  

22.2. Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δε δύναται να αποκαλύπτει οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία που 

ανήκει σε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος προς άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του 

πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους, εκτός αν η συμβολή των προσώπων αυτών είναι απαραίτητη σε 

τέτοιο βαθμό που να επηρεάζει την εκτέλεση των υποχρεώσεων των Συμβαλλομένων Μερών υπό 

τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο ή εκτός και αν η αποκάλυψη επιτρέπεται από 

τις διατάξεις της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

22.3. Ειδικώς, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναγνωρίζει εκ προοιμίου και αποδέχεται, ότι όλες οι ευαίσθητες 

πληροφορίες εμπορικού και οικονομικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων όλων των οικονομικών, 

φορολογικών και πόσης άλλης φύσεως πληροφοριών, που θα περιέλθουν σε γνώση του από την 

ανωτέρω αιτία, συνιστούν εμπιστευτικές πληροφορίες, το περιεχόμενο των οποίων δεν επιτρέπεται 

να εκμεταλλεύεται ή/και κοινοποιεί, αμέσως ή εμμέσως, σε τρίτους. Υπόσχεται δε και εγγυάται, ότι 

τις ανωτέρω υποχρεώσεις θα τηρήσουν και οι συνεργάτες, υπάλληλοι ή/και προστηθέντες, που θα 

χρησιμοποιήσει ή υποδείξει ο ίδιος, η δέσμευση δε αυτή συμφωνείται ότι θα ισχύει για διάστημα 

πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σχετικώς, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να 

δεσμεύσει εγγράφως τους συνεργάτες, υπαλλήλους και πάσης φύσεως προστηθέντες αυτού δια της 

υπογραφής ενός εκάστου σχετικής δηλώσεως, το κείμενο της οποίας θα τεθεί υπ' όψιν της ΕΥΔΑΠ 

και θα είναι ικανοποιητικό για τον τελευταίο. 

22.4. Οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας του παρόντος συνιστά σπουδαίο 

λόγο καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ εκ μέρους του Αναθέτοντος Φορέα, σύμφωνα και κατ' εφαρμογή 

των διατάξεων της παρούσας. 
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Άρθρο 23: Τροποποιήσεις 

23.1. Τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο είναι υποχρεωτικό να γίνονται γραπτώς, 

υπογραμμένες και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. 

23.2. Αν το αίτημα τροποποίησης προέρχεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο τελευταίος πρέπει να το υποβάλλει 

στον Αναθέτοντα Φορέα. Μετά την λήψη του αιτήματος για τροποποίηση, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να 

ενεργήσει για την εκτέλεση της τροποποίησης και με τον τρόπο αυτό, θα δεσμεύεται από τους 

παρόντες όρους και προϋποθέσεις όπως αν η εν λόγω τροποποίηση καθοριζόταν στη Συμφωνία 

Πλαίσιο. 

23.3. Κατά την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η ΕΥΔΑΠ δικαιούται να 

ζητήσει γραπτώς από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, να προβεί σε αλλαγές του αντικειμένου αυτής και ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται και συμφωνεί να συμμορφωθεί με τις οδηγίες αυτές της ΕΥΔΑΠ, 

αναπροσαρμοζόμενου αντίστοιχα του Συμβατικού τιμήματος με βάση τις συμβατικές τιμές και του 

χρόνου, αναλογικά, με βάση την αρχική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η/Οι αλλαγή/ές δεν μπορεί να 

συνεπάγεται επαύξηση του Συμβατικού Τιμήματος μεγαλύτερης του 25%.  

23.4. Κατά τα λοιπά η ΣΥΜΒΑΣΗ μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 89 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ και 337 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 24: Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία 

24.1. Η ερμηνεία και η εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο, θα γίνεται με βάση το Ελληνικό δίκαιο. 

Οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση με τη Συμφωνία Πλαίσιο, θα υποβάλλεται στα Ελληνικά δικαστήρια. 

24.2. Σε τυχόν περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ κριθεί από οποιοδήποτε 

δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή είναι ή 

καταστεί μη εκτελεστός ή μη εφαρμόσιμος, το κύρος, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων 

διατάξεων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα παραμένει ανεπηρέαστο και οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να αντικαταστήσουν τον άκυρο ή μη εφαρμόσιμο όρο με άλλον ισοδύναμου περιεχομένου 

Άρθρο 25: Λοιποί Όροι 

25.1. Κατά την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικο-ασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικα ίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του Βιβλίου II του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚΑΊ47). 

25.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να διαφυλάξει, υπερασπισθεί και αποζημιώσει, με δικό του κόστος, την 

ΕΥΔΑΠ και τους προστηθέντες της που συμμετέχουν στην υπό εκτέλεση ΣΥΜΒΑΣΗ, από κάθε 

ενέργεια, απαίτηση, απώλεια, βλάβη ή ζημιά που ήθελε προκληθεί από την μη πιστή εφαρμογή των 

όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας και εν γένει των εν ισχύει διατάξεων 

στους χώρους εργασίας, από το προσωπικό ή/και τους προστηθέντες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

25.3. Η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, να ζητήσει την 

απομάκρυνση από τις εγκαταστάσεις της οιουδήποτε εκ των αντιπροσώπων ή/και προσωπικού του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οι οποίοι κατά την κρίση της συμπεριφέρονται κατά απαράδεκτο τρόπο, 
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επαγγελματικά ή προσωπικά, ή δεν εκπληρώνουν προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις 

τους σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση να απομακρύνει άμεσα από 

τους ως άνω χώρους, με δικά του έξοδα, τους ως άνω αντιπροσώπους ή/και το προσωπικό του και 

να αντικαταστήσει εντός 3 ημερών από την σχετική ειδοποίηση, με δικά του έξοδα, με άλλο που 

δύναται να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ.  

25.4. Η ΕΥΔΑΠ δικαιούται, οποτεδήποτε, να παρακρατήσει χρήματα από οποιοδήποτε ποσό οφείλει ή θα 

οφείλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, μέχρις ότου εξοφληθεί η συνολική οφειλή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από ποινικές 

ρήτρες ή άλλες ζημίες που έχει υποστεί η ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.   

25.5. Εάν τα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, δεν κάνουν χρήση 

ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων τους, όπως αυτά απορρέουν από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, 

έστω και επί μακρό χρονικό διάστημα, δε θα θεωρείται ότι παραιτούνται από τους όρους, 

συμφωνίες, δικαιώματα και προνόμια τα οποία παραμένουν σε πλήρη ισχύ, δυνάμενοι - 

οποτεδήποτε - να κάνουν χρήση αυτών, εκτός και εάν επέλθει παραίτηση τούτων. 

25.6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ανακοινώνει στην ΕΥΔΑΠ κάθε τυχόν γεγονός μεταξύ του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τρίτων που έχει σχέση με το Αντικείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και δύναται να επηρεάσει 

την εκτέλεσή της εκ μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και εν γένει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 

αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ. Την αυτή υποχρέωση 

αναλαμβάνει αντίστοιχα και η ΕΥΔΑΠ. 

Η Συμφωνία Πλαίσιο έχει συνταχθεί σε τρία (3) πρωτότυπα. Δύο προορίζονται για τον Αναθέτοντα Φορέα και 

ένα για τον Ανάδοχο. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αριθμός 

Ατόμων 

*Μηνιαίο 

κόστος 

Υπηρεσιών 

Ετήσιο 

κόστος 

Υπηρεσιών 

Συνολικό 

κόστος για 3 έτη 

Συνολικός 

προϋπολογισμός

**Ποσοστό 

έκπτωσης 

αναδόχου πλεόν 

του κόστους 

1 ΠΕ 1 2,276.10 € 27,313.16 € 81,939.48 €

ΣΥΝΟΛΟ 11 25,037.10 € 300,445.20 € 901,335.60 € 1,126,669.50 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
* Στο μηνιαίο κόστος υπηρεσιών περιλαμβάνεται το κόστος εργοδοτικής εισφοράς του Αναδόχου, όπως σήμερα 

προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, πλέον αναλογίας προβλεπόμενων Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και 

Επιδόματος Αδείας και δεν περιλαμβάνεται εργολαβικό όφελος. 

**Ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί του συνολικού προϋπολογισμού διατηρουμένου άθικτου του συνολικού 

τριετούς κόστους. Το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου δεν δύναται να είναι κατώτερο του 2%. 

 

                                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

A/A

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΩΡΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕ

ΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 8 

ΩΡΟΥ -

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑ

( έως 

1ώρα/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(από 10η έως 

11η ώρα 

/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΟΡΤΕΣ & 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ποσοστό 

έκπτωσης 

αναδόχου 

πλέον του 

κόστους %

(ανά 

προστιθέντα)

( ανά 

ώρα)

( ανά ώρα) ( ανά ώρα) ( ανά 

ώρα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

2.276,10 € 11,71 € 14,05 € 16,39 € 8,78 € 91,04 € 91,04 €

2.845,13 € 14,64 € 17,56 € 20,49 € 10,98 € 113,80 € 113,80 €

 

 

*Το ποσοστό αμοιβής θα είναι το ίδιο με αυτό του Πίνακα I. 

** Ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί του συνολικού προϋπολογισμού διατηρουμένου άθικτου του κόστους. Το 

ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου δεν δύναται να είναι κατώτερο του 2%. 

*** Τα ωριαίο κόστος, η υπερεργασία, η υπερωρία, οι Κυριακές & αργίες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το μηνιαίο 

κόστος στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΔΠ, ΕΑ και ΔΧ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αριθμός 

Ατόμων 

*Μηνιαίο 

κόστος 

Υπηρεσιών 

Ετήσιο κόστος 

Υπηρεσιών 

Συνολικό 

κόστος για 3 

έτη 

Συνολικός 

προϋπολογισμό

ς

**Ποσοστό 

έκπτωσης 

αναδόχου 

πλεόν του 

κόστους 

2 ΤΕ 1 1.709,98 € 20.519,80 € 61.559,40 €

ΣΥΝΟΛΟ 8 13.679,84 € 164.158,08 € 492.474,24 € 615.592,80 €

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

* Στο μηνιαίο κόστος υπηρεσιών περιλαμβάνεται το κόστος εργοδοτικής εισφοράς του Αναδόχου, όπως σήμερα 

προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, πλέον αναλογίας προβλεπόμενων Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και 

Επιδόματος Αδείας και δεν περιλαμβάνεται εργολαβικό όφελος. 

 **Ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί του συνολικού προϋπολογισμού διατηρουμένου άθικτου του συνολικού 

τριετούς κόστους. Το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου δεν δύναται να είναι κατώτερο του 2%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

A/A

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΩΡΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕ

ΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 8 

ΩΡΟΥ -

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑ

( έως 

1ώρα/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(από 10η έως 

11η ώρα 

/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΟΡΤΕΣ & 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ποσοστό 

έκπτωσης 

αναδόχου 

πλέον του 

κόστους %

(ανά 

προστιθέντα

)

( ανά 

ώρα)

( ανά ώρα) ( ανά ώρα) ( ανά 

ώρα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

1.709,98 € 8,79 € 10,55 € 12,31 € 6,60 € 68,40 € 68,40 €

2.137,48 € 10,99 € 13,19 € 15,39 € 8,25 € 85,50 € 85,50 €

 

*Το ποσοστό αμοιβής θα είναι το ίδιο με αυτό του Πίνακα I. 

** Ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί του συνολικού προϋπολογισμού διατηρουμένου άθικτου του κόστους. Το 

ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου δεν δύναται να είναι κατώτερο του 2%. 

*** Τα ωριαίο κόστος, η υπερεργασία, η υπερωρία, οι Κυριακές & αργίες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το μηνιαίο 

κόστος στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΔΠ, ΕΑ και ΔΧ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αριθμός 

Ατόμων 

*Μηνιαίο 

κόστος 

Υπηρεσιών 

Ετήσιο 

κόστος 

Υπηρεσιών 

Συνολικό 

κόστος για 3 έτη 

Συνολικός 

προϋπολογισμός

**Ποσοστό 

έκπτωσης 

αναδόχου πλεόν 

του κόστους 

3 ΜΕ 1 1,480.92 € 17,771.04 € 53,313.12 €

ΣΥΝΟΛΟ 12 17,771.04 € 213,252.48 € 639,757.44 € 799,696.80 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

* Στο μηνιαίο κόστος υπηρεσιών περιλαμβάνεται το κόστος εργοδοτικής εισφοράς του Αναδόχου, όπως σήμερα 

προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, πλέον αναλογίας προβλεπόμενων Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και 

Επιδόματος Αδείας και δεν περιλαμβάνεται εργολαβικό όφελος. 

 **Ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί του συνολικού προϋπολογισμού διατηρουμένου άθικτου του συνολικού 

τριετούς κόστους. Το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου δεν δύναται να είναι κατώτερο του 2%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

A/A

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΩΡΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕ

ΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 8 

ΩΡΟΥ -

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑ

( έως 

1ώρα/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(από 10η έως 

11η ώρα 

/ημέρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΟΡΤΕΣ & 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ποσοστό 

έκπτωσης 

αναδόχου 

πλέον του 

κόστους %

(ανά 

προστιθέντα

)

( ανά 

ώρα)

( ανά ώρα) ( ανά ώρα) ( ανά 

ώρα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

(ανά ημέρα/ανά 

προστιθέντα)

1.480,92 € 7,62 € 9,14 € 10,66 € 5,71 € 59,22 € 59,22 €

1.851,15 € 9,52 € 11,42 € 13,32 € 7,13 € 74,02 € 74,02 €

 

*Το ποσοστό αμοιβής θα είναι το ίδιο με αυτό του Πίνακα I. 

** Ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί του συνολικού προϋπολογισμού διατηρουμένου άθικτου του κόστους. Το 

ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου δεν δύναται να είναι κατώτερο του 2%. 

*** Τα ωριαίο κόστος, η υπερεργασία, η υπερωρία, οι Κυριακές & αργίες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το μηνιαίο 

κόστος στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΔΠ, ΕΑ και ΔΧ.  
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