
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ   1ο

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης

Η Μελέτη  αυτή  αφορά υπηρεσίες  (μετά  των  απαιτούμενων  προμηθειών)  οι  οποίες  είναι

αναγκαίες για την εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία και  τις  ισχύουσες  διατάξεις  της

πυροσβεστικής σε θέματα πυροπροστασίας και την ασφαλή λειτουργία όλων των Σχολικών

Κτιρίων του Δήμου Σαλαμίνας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική περιγραφή της

Μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ   2ο

Ισχύουσες διατάξεις

1. του ν.  4412/2016 (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-

ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νο-

μικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου1

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδη-

γία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορι-

κές συναλλαγές», 

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

7. του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-

ων Συμβάσεων και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού  Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικα-

τάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως

έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16

8. του  ν.  3861/2010 (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-

κτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”
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9. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νο-

μαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

10.του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές

διατάξεις” αναφορικά με την υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στο Τεύχος

Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η οποία σύμφωνα με

την παρ. 4 του άρθρου 376 του ν.4412/16 καταργείται με την έκδοση της απόφασης με αριθμ.

57654/22-05-17 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του αρθρ. 38 παρ. 6 του Ν.4412/16.

11.το με αριθμ.3468/30-05-17 έγγραφο από την ΕΑΑΔΗΣΥ «Ενημέρωση για  τη δημοσίευση

του ν.4472/16(Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν.4412/16 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ».

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

13.του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δια-

τάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως15

14.του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστι-

κά Θέματα”,

15.του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-

φα και στοιχεία”,

16.του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες

17.το  π.δ.39/2017  (Α’  64/04-05-17)  «Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών»

18.την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-

05-17/τεύχος Β) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και

Ανάπτυξης»

19.της με αριθμ. 56902/215/19-05-17 (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-17) Απόφασης του Υπουργού Οι-

κονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

20.του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

21.του άρθρου 206 παρ. 1 του ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]
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22.του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγο-

ντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες

διατάξεις.

23.της  Κ.Υ.Α.  με  αριθμ.1191/14-03-17(ΦΕΚ  969/Β/22-03-17)  «Καθορισμός  του  χρόνου,

τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομε-

ρειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 350 του ν.4412/16 (Α’147)

24.το άρθρο 87 του ν.4478/17 αναφορικά με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου

IV (άρθρα 345 έως374)

25.του ν. 4605/2019, Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας

με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης

Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληρο-

φοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρή-

ση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016).

26.των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρού-

σας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3ο

      Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της παρούσας είναι

1. H Διακήρυξη

2. Το Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

3. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Η Τεχνική Περιγραφή

5. Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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6. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασί-

ας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες

διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε

φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μετά των απαιτούμενων ειδών ορίζεται σε

δώδεκα  (12)  μήνες  από  την  ημερομηνία  που  θα  ορισθεί  στην  σύμβαση  ως  ημερομηνία

έναρξης των υπηρεσιών. Η σύμβαση ισχύει εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη

ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 5  Ο

Αναθεώρηση τιμών

Οι  τιμές  δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιοδήποτε  λόγο  και  αιτία,  αλλά

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

ΑΡΘΡΟ 6  Ο

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό  που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την

εκτέλεση  της  εργασίας  αμείβεται  και  ασφαλίζεται  αποκλειστικά  από  τον  ανάδοχο.

Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. 

ΑΡΘΡΟ 7  ο

Εγγυήσεις

Όπως προκύπτει από το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 απαιτούνται οι εξής εγγυήσεις:

7.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

      Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής  υπέρ  του

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας από την

υπηρεσία δαπάνης,  μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της

σύμβασης  χωρίς το Φ.Π.Α. 

       Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του

χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. 
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7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

      Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει κατά την

υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το  5% της συνολικής

συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο με τη λήξη της

σύμβασης, μετά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 8  ο                                                                         

                                   Δεκτοί στο διαγωνισμό - δικαιολογητικά συμμετοχής -τεχνική 

προσφορά

Δικαίωμα συμμετοχής  στη διαδικασία σύναψης της  παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά  ή

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

εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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.
1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξε-

ων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο

κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.  4412/2016.  Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς

απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να

μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή

μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν

λόγω  οργανισμού  ή  να  τους  καλέσει  να  προβούν  σε  ένορκη  δήλωση  ενώπιον

συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 
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Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες  χώρες  που προσχωρήσει  στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες

χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή

πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο

οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή

τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Τα στοιχεία  και  δικαιολογητικά για  την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική

διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4

του  άρθρου  79  του  ν.  4412/2016.  Οι  προσφέροντες  συμπληρώνουν  το  σχετικό  πρότυπο

ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, στη διαδικτυακή

πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της

διακήρυξης.

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 

γ)  Για  τα  νομικά  πρόσωπα,  πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  ή  τελευταίο  ΦΕΚ

ισχύουσας εκπροσώπησης

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Τεχνική Προσφορά: 

Η τεχνική ικανότητα του διαγωνιζόμενου να παρέχει  τις ζητούμενες υπηρεσίες, εκτιμάται

βάσει  της τεχνογνωσίας του, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και  της αξιοπιστίας

του. 

Εν  όψει  του  γεγονότος  ότι  οι  ζητούμενες  προς  παροχή  προμήθειες  και  υπηρεσίες  είναι

σύνθετες,  κάθε  διαγωνιζόμενος  οφείλει  να  διαθέτει  τεχνική  ικανότητα  η  οποία   θα

αποδεικνύεται  εκ  μέρους  εκάστου  διαγωνιζόμενου,  με  την  προσκόμιση,  επί  ποινή

αποκλεισμού  από  την  περαιτέρω διαδικασία  του  διαγωνισμού  σε  περίπτωση  παράλειψης

τους,  των  παρακάτω  αναφερόμενων  στοιχείων,  μέσω  των  οποίων,  εκτός  των  άλλων  θα

τεκμηριώνεται  η  κατά  την  τελευταία  τριετία  από  την  ημερομηνία  διεξαγωγής  του

διαγωνισμού  εκτέλεση  προμηθειών  και  παροχή  υπηρεσιών  με  προμήθεια  εγκατάσταση ή

συντήρηση  υλικών  παρόμοιων  ποιοτικά  με  τις  υπό  δημοπράτηση,  το  δυναμικό  σε

επιστημονικό  και  τεχνικό  προσωπικό,  η  καταλληλόλητα  του  εξοπλισμού  που  θα
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εγκαταστήσει ή προμηθεύσει σε σχέση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς

και τα λοιπά μέσα τα οποία διαθέτει η Επιχείρηση, ώστε να διαπιστώνεται η επάρκεια των

προσόντων  του  σε  σχέση  με  τα  ζητούμενα  για  την  πλήρη  και  ικανοποιητική  παροχή

προμηθειών/υπηρεσιών.  Η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται  με τα ακόλουθα στοιχεία,  τα

οποία επί  ποινή  αποκλεισμού οφείλει   ο  συμμετέχων  να  καταθέσει  στην  τεχνική  του

προσφορά.

Ο  διαγωνιζόμενος οφείλει :

1. κατά την τελευταία τριετία να έχει εμπειρία στην προμήθεια ή/και εγκατάσταση συστη-

μάτων πυρασφάλειας, έχοντας αναλάβει παρόμοιες προμήθειες και εργασίες με το παρόν.

Η εμπειρία αποδεικνύεται με συμβάσεις ύψους ίσου ή μεγαλύτερου του 250% της προ-

ϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. της παρούσας διακήρυξης σε ανάλογο με την

μελέτη τομέα. Θα κατατεθεί πίνακας, επί ποινή αποκλεισμού, στον οποίο  θα αναφέρο-

νται λεπτομερώς ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, το

ποσό της σύμβασης, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης. 

Οι συμβάσεις από τις οποίες θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική

παροχή των σχετικών προμηθειών και υπηρεσιών, θα πρέπει να πληρούν όλες τις πρου-

ποθέσεις νομιμότητας και συγκεκριμένα, εάν ο εργοδότης είναι δημόσιος φορέας κατατί-

θονται οι συμβάσεις με ΑΔΑ καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. Στις λοιπές

περιπτώσεις να είναι κατατεθιμένες στην αρμόδια ΔΟΥ το οποίο θα αποδεικνύεται από

την αντίστοιχη κατάσταση συμφωνητικών. 

 

2. να διαθέτει  πληροφοριακή εφαρμογή ψηφιακής αποτύπωσης πάνω στην οποία θα αποτυ-

πωθούν, τα σημεία εγκατάστασης (Σχολικά κτίρια) του πυροσβεστικού εξοπλισμού. Το

εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει έτοιμα web services και APIs

προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με πληροφοριακό σύστημα του Δήμου.

Το σύνολο  της  εφαρμογής  συμπεριλαμβανομένων των  αποτυπωμένων σημείων  εγκα-

τάστασης του πυροσβεστικού εξοπλισμού, θα πρέπει να κατατεθεί, επί ποινή αποκλει-

σμού,  σε  μορφή «demo»  το  οποίο  θα  είναι  διαθέσιμο μέσω διαδικτύου  με  κωδικούς

πρόσβασης για έλεγχο από την επιτροπή.

3. να διαθέτουν βεβαίωση συμμόρφωσης κέντρου επανελέγχου δοχείων πίεσης σύμφωνα με

την Υ.Α14165/Φ17.4/373-ΦΕΚ673/Β/1993, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

4. να διαθέτουν εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας κέντρου επανελέγχου, από κρατικό φο-

ρέα. 

5. να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα πρέπει να

δεσμεύονται για παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτoυς που θα
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αφορά τις υπηρεσίες συντήρησης των δέκα οκτώ (18) συστημάτων πυρανίχνευσης, τις

υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των πέντε (5) πυροσβεστικών συγκροτημάτων, τις

υπηρεσίες  εγκατάστασης  των  δέκα  τεσσάρων  (14)  συστημάτων  πυρανίχνευσης,

ειδοποίησης πυρκαγιάς  καθώς  και  τις  υπηρεσίες  εγκατάστασης των  τριάντα δύο (32)

συστημάτων φωτισμού ασφαλείας διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.

6. να καταθέσουν Βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου των σχολικών κτιρίων.  Πριν την υποβολή

της  προσφοράς  τους  οι  συμμετέχοντες  πρέπει  απαραιτήτως  να  λάβουν  γνώση  των

σχολικών κτιρίων στα οποία θα υλοποιηθούν οι εργασίες, προκειμένου να λάβουν γνώση

τυχόν  ιδιαιτεροτήτων.  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  γραπτό  αίτημα,

προκειμένου  να  οριστεί  ημερομηνία  επιτόπιου  ελέγχου  απο  το  Δήμο,  η  οποία  θα

πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής  των  προσφορών.  Ο  Δήμος  θα  χορηγήσει  στο  συμμετέχοντα  ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ,  η  οποία  θα  κατατεθεί  στο  φάκελο  προσφοράς

(Δικαιολογητικά/Τεχνική).

7. να συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα που αφορούν την Διασφάλιση Ποιότητας

καθώς  και  διαχείρισης  της  Υγείας  και  Ασφάλειας  στην  Εργασία  για  το  αντικείμενο

παροχής της παρούσας εργασίας/προμήθειας κατά τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για

την πιστοποίηση. Για την απόδειξη αυτή  ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στο

σύνολο τους και σε ισχύ τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

7.1  Πιστοποίηση ISO 9001:2015 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας

7.2  Πιστοποίηση OHSAS 18001 : 2007 - ELOT 1801:2008 Σύστημα διαχείρισης της Υγεί-
ας & Ασφάλειας στην Εργασία 
Τα ανωτέρω  πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα  και σε ισχύ και να έχουν 
εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσία αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

Επίσης, οφείλει να καταθέσει Βεβαίωση συμμόρφωσης του συμμετέχοντος σύμφωνα με την
ΚΥΑ 618/43 (ΦΕΚ 18/Β/2005) και την τροποποίηση   αυτής 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005).

8. να διαθέσουν έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων προσωπικό, το οποίο θα

είναι  υπεύθυνο για  την  εκτέλεση  των εργασιών,  τον έλεγχο  και  την  εξασφάλιση  της

ποιότητας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών,  ώστε  αυτές  να  παρασχεθούν  έντεχνα  και

εμπρόθεσμα. Στο επιστημονικό προσωπικό περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο:

α) Επιστημονικό προσωπικό

     α.1 Ένα (1) στέλεχος το οποίο θα διαθέτει πιστοποίηση για τον περιοδικό έλεγχο, τη

συντήρηση  και       την αναγόμωση πυροσβεστήρων, βάσει των απαιτήσεων των υπουργικών

αποφάσεων 618/43 (ΦΕΚ 18/Β/2005) και 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005).
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    α.2. Έναν (1) ηλεκτρολόγο – μηχανικό με περιβαλλοντικό πτυχίο μελετητή κατηγορίας 27

από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. Δηλ. η επιχείρηση που θα αναλάβει το έργο να έχει τη δυνατότητα να

καταθέσει στο φορέα έκθεση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπογεγραμμένο από ηλ/γο

μηχ/κο με πτυχίο 27 και το έργο να παρακολουθείται από αυτόν. 

    β) Λοιπό προσωπικό  

   Να  διαθέσει  έμπειρο  και  επαρκές  (τουλάχιστον  4  ατόμων)  από  πλευράς  αριθμού

προσωπικό.

    γ) Λοιπός Εξοπλισμός  

Να  τεκμηριώσει   ότι   θα   διαθέσει   επαρκή   και   κατάλληλο   εξοπλισμό   (εργαλεία,

μηχανήματα,   κ.λπ.)  αλλά  και  τα  απαιτούμενα  μεταφορικά  μέσα  για  την  παροχή  των

προβλεπομένων προμηθειών, υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 9  ο

Τρόπος σύνταξης των προσφορών

     Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάρτιση και η υποβολή ηλεκτρονικής

προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και τα κάτωθι:

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

(α) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά».

(β) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

*υποφάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

   Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της

προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 10  ο

Διαδικασία- Κριτήριο Ανάθεσης  - Αξιολόγηση προσφορών
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Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  φακέλων  των  προσφορών,  κατά  το  άρθρο  100  του  ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφο-
ρών.

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

 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοι-
πές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

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

Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι
κριτηρίων :

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Ομάδα Α: Τεχνικές προδιαγραφές, Ποιότητα υλικών/υπηρεσιών  και απόδοση

Α1 Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν (συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές)
30%

Α2 Καταλληλότητα και επάρκεια διατιθέμενου εξοπλισμού εκ μέρους 

του Αναδόχου 
20%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 50%

Ομάδα Β: Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη

Β1 Οργάνωση και Μεθοδολογία Υλοποίησης της υπηρεσίας 20%

Β2 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης της Υπηρεσίας-εγγυήσεις 30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 50%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

ΟΜΑΔΑ Α: Τεχνικές προδιαγραφές, Ποιότητα υλικών/υπηρεσιών  και απόδοση
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Κριτήριο Α1: Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν 
(συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές)
Αξιολογείται  η ποιότητα και  η αξιοπιστία  των υπηρεσιών που θα παρέχει  ο  ανάδοχος,  η
συμφωνία αυτών με τις απαιτήσεις τις διακήρυξης, ο βαθμός κατανόησης των προς ανάθεση
υπηρεσιών, η εμπειρία των μελών της ομάδας του αναδόχου σε αντίστοιχες υπηρεσίες και η
τεχνογνωσία  τους  από  όπου  θα  τεκμηριώνεται  ότι   αυτές  θα  παρασχεθούν  έντεχνα  και
εμπρόθεσμα.  Επίσης,   τα  υλικά  που  δεσμεύεται  να  χρησιμοποιήσει,  η  ποιότητα   και  η
καταλληλότητα των υλικών αυτών, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές
κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Κριτήριο Α2: Καταλληλότητα και επάρκεια διατιθέμενου εξοπλισμού εκ μέρους του 
Αναδόχου
Αξιολογείται η επάρκεια και  η καταλληλότητα του  εξοπλισμού του αναδόχου  (εργαλεία,

μηχανήματα,   κ.λπ.)  αλλά  και  τα  απαιτούμενα  μεταφορικά  μέσα  για  την  παροχή  των

προβλεπομένων προμηθειών, υπηρεσιών και ο βαθμός κάλυψης των αναγκών του έργου σε

σχέση με τον διατιθέμενο από την πλευρά του υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη

Κριτήριο Β1: Οργάνωση και Μεθοδολογία Υλοποίησης της υπηρεσίας
Αξιολογείται  η  δομή,  οργάνωση  της  ομάδας  έργου,  το  οργανόγραμμα  και  έκθεση
τεκμηρίωσης  καθηκόντων  και  κατανομής  εργασιών,  όπου  παρουσιάζεται  η  κατανομή
ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε
μέλους της ομάδας σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει και η πληρότητα και
αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της ανάθεσης, Επίσης στοιχεία για τη συνοχή της
ομάδας, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη
και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της ανάθεσης. 

Κριτήριο Β2: Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης της Υπηρεσίας-εγγυήσεις
Αξιολογείται  το  σχήμα  και  η  εκτιμώμενη  αποτελεσματικότητα  επικοινωνίας  της  Ομάδας
Έργου του Αναδόχου με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής καθώς και
η εγγυήσεις που θα παρέχει ο Ανάδοχος  με τις οποίες θα τεκμηριώνει την καλή εκτέλεση
των παρεχόμενων από την πλευρά του υπηρεσιών.

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
U =30% xA1+20%xA2+20%xB1+30%xB2
Κριτήρια  με  βαθμολογία  μικρότερη  από  100  βαθμούς  (ήτοι  που  δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά  είναι  εκείνη  που  παρουσιάζει  τον
μικρότερο  λόγο  της  προσφερθείσας  τιμής  προς  την  συνολική  βαθμολογία  της  τεχνικής
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προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο
που ακολουθεί.

Προσφερθείσα τιμή

Λ =                                                                                   
Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 11  ο

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η  συγκεκριμένη

σύμβαση  και  έχει  ή  είχε  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από εκτελεστή  πράξη  ή

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της

ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση

προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής  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  PortableDocumentFormat  (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 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
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Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής

της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της

προσφυγής,  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την  προσβαλλόμενη  πράξη  ή  προβαίνει  στην

οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ

μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση,

δεν  κωλύεται  η  σύναψη της  σύμβασης  εάν  υποβλήθηκε  μόνο μία  (1)  προσφορά και  δεν

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της

διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο

366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.4412/2016  και την περ. α΄

της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

 διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα

στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 σύμφωνα και με

την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει)

ή  απορρίπτει  την  προσφυγή  με  απόφασή  της,  η  οποία  εκδίδεται  μέσα  σε  αποκλειστική

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν

μπορεί  να  ελέγξει  παρεμπιπτόντως  όρους  της  διακήρυξης  ή  ζητήματα  που  αφορούν  τη

διενέργεια της διαδικασίας .

Σε  περίπτωση  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  επί  της  προσβαλλόμενης  πράξης,  αυτή

υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται

αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι

εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.  Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της

συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας

του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.

Οι  χρήστες  -  οικονομικοί  φορείς  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της

προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των

ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του

ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης

της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των

ίδιων  ενδίκων  βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την

προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης

ακύρωσης  λογίζονται  ως  συμπροσβαλλόμενες  με  την  απόφαση  της  ΑΕΠΠ  και  όλες  οι

συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον

έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί  αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την

πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης

ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής  κατατίθεται  στο  αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε  προθεσμία  δέκα  (10)

ημερών  από  την  κοινοποίηση ή  την  πλήρη  γνώση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής

προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής  κατατίθεται  παράβολο,  κατά  τα

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος,  είναι  δυνατή  η  άσκηση  προδικαστικής  προσφυγής  στην  ΑΕΠΠ,  για  την  κήρυξη

ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως

και 371 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12  ο

Φόροι-Τέλη –Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υποχρεούται στις εξής κρατήσεις:

- Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΣ) επιβάλλεται (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

- Κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για

την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016). Το ποσό της 

κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου

γίνεται από την ΑΕΠΠ.
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- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 

αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφω-

να με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτο-

σήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρα-

κράτηση φόρου εισοδήματος αξίας ( 8% για παροχή υπηρεσιών ή 4% για προμήθεια 

υλικών) επί του καθαρού ποσού.

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 Οικονομι-

κών (παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ   13  ο

Τόπος παροχής-Διάρκεια 

13.1 Ο τόπος των ζητούμενων υπηρεσιών είναι τα Σχολικά Κτίρια του Δήμου Σαλαμίνας

όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Τεχνική Έκθεση της παρούσας.

13.2 Οι αναφερόμενες στη μελέτη υπηρεσίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο για χρονικό

διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με τη μελέτη. 

                

                                                                     

ΑΡΘΡΟ 14  ο

Τρόπος πληρωμής – Αναθεώρηση τιμών

14.1 Ο ανάδοχος θα αμείβεται τμηματικά έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με

τις  εκτελεσθείσες  εργασίες,   με  την  έκδοση  και  υποβολή  των  σχετικών  φορολογικών

στοιχείων και δικαιολογητικών και μετά από την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών

από  το  αρμόδιο  όργανο  του  Δήμου  Σαλαμίνας  και  με  την  προσκόμιση  τιμολογίου  του

αναδόχου. (αρ. 200 Ν.4412/2016)

14.2 Η αμοιβή δεν υπόκειται  σε καμία αναθεώρηση για  οποιοδήποτε λόγο και  αιτία  και

παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
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14.3  Η  προσφερθείσα  αμοιβή  είναι  δεσμευτική  για  τον  ανάδοχο  μέχρι  την  οριστική

ολοκλήρωση  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας.  Αποκλείεται  δε  οποιαδήποτε  αναθεώρηση  της

συμφωνηθείσας  αμοιβής  και  οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου της

υπηρεσίας που θα παρέχει για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση.

14.4 Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ει-

σοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 15  ο

Υπογραφή Σύμβασης - Υποχρεώσεις αναδόχου

15.1 Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει εντός

της προθεσμίας που του θέτει η αναθέτουσα αρχή,  που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι

(20)  ημέρες από την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης,  για  την  υπογραφή της

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.(αρ.

105 του Ν.4412/2016)

15.2 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προ-

διαγραφών που την συνοδεύουν.

15.3 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με

απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

15.4  Ο ανάδοχος  υποχρεούται  άμεσα μόλις  υπογραφεί  η  σύμβαση να  μεριμνήσει  για  το

σύνολο  όλων  των  ενεργειών  κατάθεσης  φακέλου  στην  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  και

παραδώσει αντίγραφο και αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης στην υπηρεσία μας.

15.5 Από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να παρέχει  και

σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στις  τεχνικές  προδιαγραφές,  τις  Υπηρεσίες  του  στους

αναφερόμενους στην παρούσα μελέτη χώρους. 

15.6 Ο ανάδοχος κατά την τήρηση των καθηκόντων του οφείλει ανελλιπώς να συνεργάζεται

με το προσωπικό του Δήμου καθώς επίσης και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Ανα-

θέτουσας Αρχής , υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του

σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

15.7 Το προσωπικό του αναδόχου δεν έχει ουδεμία εργασιακή σχέση με Δήμο και ο ανάδοχος

θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπόχρεος όσον αφορά σε όλες τις υποχρεώσεις που προ-

κύπτουν από αυτή την εργασιακή σχέση.

15.8 Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί  σε τρίτους από το

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

15.9 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί

από  εργατικό  ή  μη  ατύχημα  στο  προσωπικό  που  απασχολεί  για  την  υλοποίηση  του

συμβατικού έργου.
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15.10 Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται κάτω από τις οδηγίες και την επίβλεψη των κατά τόπους

υπευθύνων και θα είναι υποχρεωτικές για το απασχολούμενο προσωπικό. 

15.11  Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  κάθε  ευθύνη  και  καθίσταται  μόνος  και  αποκλειστικά

υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του

κατά  την  εκτέλεση  της  παροχής  των  υπηρεσιών.  Τυχόν  ζημιές  που  θα  προκληθούν  στις

λοιπές μηχανές ήχου, εικόνας, φωτισμού και σκηνής βαρύνουν τον ανάδοχο.

15.12 Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να τηρεί  τους  ισχύοντες  νόμους,  διατάγματα,  υπουργικές

αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο το

απασχολούμενο προσωπικό στην ανατιθέμενη υπηρεσία και είναι  αποκλειστικά και μόνος

υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.

15.13 Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο προσωπικό, με πλήρη

κοινωνική ασφάλιση και  να τηρεί  όλους  τους  ελληνικούς  νόμους τους  σχετικούς  με την

εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις για ακριβές ωράριο εργασίας, κοινωνικών

παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κ.λπ. και ευθύνεται δε μόνο αυτός αποκλειστικά, έναντι των

Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από τα παραπάνω.

15.14 Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης του

προσωπικού, αυτή θα γίνεται μόνο από προσωπικό του Αναδόχου.

15.15 Ο ανάδοχος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την

αναθέτουσα αρχή για προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει και

να διατυπώνει τις προτάσεις του. 

ΑΡΘΡΟ 16  ο

Ποινικές Ρήτρες

     Η  παροχή  υπηρεσιών Πυροπροστασίας  των  Σχολικών  Κτιρίων  του  Δήμου

Σαλαμίνας θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  διακήρυξη, με όσα θα περιληφθούν

στη  σύμβαση,  με  τις  επί  μέρους  εντολές  -  οδηγίες  των  κατά  τόπους  υπευθύνων.  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,  για  πλημμελή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης,   με

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 17  ο

Ανωτέρα βία

     Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο

να  προβλεφθεί  έστω  και  εάν  για  την  πρόβλεψη  και  αποτροπή  της  επέλευσης  του
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καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα

ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, θεομηνία, πυρκαγιά που

οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή Αναθέτουσα Αρχή

είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, κ.α. Στην περίπτωση

κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί

την Αναθέτουσα Αρχή και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο

μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας

βίας.

Ο όρος  περί  ανωτέρας βίας εφαρμόζεται  ανάλογα και  για  την Αναθέτουσα Αρχή

προσαρμοζόμενος ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 18  ο

Εκχώρηση της Σύμβασης

18.1 Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδή-

ποτε από τα δικαιώματά της και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν εξ’ αυτής περιλαμβανο-

μένης της πιστώσεως για χρήματα οφειλόμενα ή που θα καταστούν οφειλόμενα σε αυτήν

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγ-

γραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

18.2 Τυχόν έγκριση , σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύει με τη ρητή επιφύλαξη των

δικαιωμάτων του μεταβολής, προσθήκης ή τροποποίησης των συμβατικών όρων, συμπερι-

λαμβανομένων των οικονομικών όρων της σύμβασης οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της σύμβα-

σης.

ΑΡΘΡΟ 19  ο

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής

     Ο Δήμος θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο

έργο του παρέχοντας όλα τα στοιχεία τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της

ανατιθέμενης εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 20  ο

Παραλαβή αντικειμένου της Σύμβασης 

1. Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή

παραλαβής  που  συγκροτείται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο 3  του  άρθρου 221 του  ν.

4412/2016

2. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με

την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
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ΑΡΘΡΟ 21  ο

Κανόνες Δημοσίευσης 

     Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού

Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ),  μέσω  της  Διαδικτυακής

Πύλης  www.promitheus.gov.gr του  συστήματος,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων».

   

ΑΡΘΡΟ 22  ο

Νομοθεσία-Αντιδικίες

    Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Τα συμβαλλόμενα μέρη

συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τυχόν δια-

φωνιών ή διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση ή την ερμηνεία της σύμβασης αυ-

τής. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό οι διαφωνίες ή διαφορές επιλύονται με την

άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία

εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό

Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδι-

κοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

                                                  

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

(1) Αντικείμενο υπηρεσιών
Το  αντικείμενο  υπηρεσίας  του  Αναδόχου  περιλαμβάνει  γενικά  υπηρεσίες  (μετά  των

απαιτούμενων προμηθειών) οι  οποίες είναι αναγκαίες για την εναρμόνιση με την κείμενη

νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις της πυροσβεστικής σε θέματα πυροπροστασίας και
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την ασφαλή λειτουργία όλων των Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Σαλαμίνας, όπως αναλυτικά

αναφέρονται στην Τεχνική περιγραφή της Μελέτης. 

(2) Ισχύουσες διατάξεις

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες δια-

τάξεις».

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-

μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρ-

θρου1

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών

στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

7. του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –

Αντικατάσταση του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007 (πτωχευτικός  κώδικας)  –

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρ-

θρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του

Ν.4412/16

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”

9. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

10. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και

λοιπές διατάξεις” αναφορικά με την υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης διακή-

ρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερ-
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νήσεως η οποία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 376 του ν.4412/16 καταργείται

με την έκδοση της απόφασης με αριθμ. 57654/22-05-17 δυνάμει της εξουσιοδοτικής

διάταξης του αρθρ. 38 παρ. 6 του Ν.4412/16.

11. το με αριθμ.3468/30-05-17 έγγραφο από την ΕΑΑΔΗΣΥ «Ενημέρωση για τη δημοσί-

ευση  του  ν.4472/16(Α/74),  τροποποίηση  διατάξεων  ν.4412/16  και  έκδοση  Υ.Α.

ΚΗΜΔΗΣ».

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

13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως15

14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολι-

τιστικά Θέματα”,

15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγ-

γραφα και στοιχεία”,

16. του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες

17. Το π.δ.39/2017 (Α’ 64/04-05-17) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-

γών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών»

18. την  με  αριθμ.57654/22-05-17  Απόφαση  Υπ.  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  (ΦΕΚ

1781/23-05-17/τεύχος Β) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρι-

σης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

19. της με αριθμ. 56902/215/19-05-17 (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-17) Απόφασης του Υπουρ-

γού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

20. του Ν.3852/10 «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

21. του άρθρου 206 παρ. 1 του ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής

– Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]

22. του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος,

επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013

και άλλες διατάξεις.
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23. της  Κ.Υ.Α.  με  αριθμ.1191/14-03-17(ΦΕΚ  969/Β/22-03-17)  «Καθορισμός  του

χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας  παρακράτησης  και  απόδοσης  της

κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),

καθώς και  των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ.  3 του άρθρου 350 του

ν.4412/16 (Α’147)

24. το άρθρο 87 του ν.4478/17 αναφορικά με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βι-

βλίου IV (άρθρα 345 έως 374)

25. του  ν.4605/2019,  Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  (ΕΕ)

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Εναρμόνιση της ελλη-

νικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας

και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρ-

ρητο)  από  την  παράνομη  απόκτηση,  χρήση  και  αποκάλυψή  τους  (EEL  157  της

15.6.2016).

26. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοι-

πών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά

τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργα-

τικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθε-

ση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παρα-

πάνω.

(3) Αμοιβή – κρατήσεις
Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, όπως προκύπτει από την

Οικονομική του Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από την αρμόδια επιτροπή εργασίες που

έχουν παρασχεθεί και αφού του αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις φόρων που του αναλογούν.

Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Τιμολόγιο για την εκτέλεση των

ανάλογων υπηρεσιών όπου αναφέρονται:

i. Το είδος των υπηρεσιών ή ειδών.

ii. Το πληρωτέο ποσό

iii. Ο αναλογούν Φ.Π.Α.

Με την κατάθεση του τιμολογίου ο Ανάδοχος υποχρεούται  να προσκομίσει  τα ακόλουθα

δικαιολογητικά για την είσπραξη του:

i. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

ii. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό

πρόσωπο,  ή  τις  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις  προς  τους  απασχολούμενους  με  σύμβαση

εξαρτημένης υπηρεσίας όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε

άλλο  δικαιολογητικό  απαιτείται  από  την  Ελληνική  νομοθεσία  για  την  πληρωμή  της

απαίτησης.

Διευκρινίζεται ότι:

(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές,

τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και

Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΕΦΚΑ, κλπ.

(β) Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά

έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά

κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών

τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των

υποχρεώσεων του) και το εργολαβικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. 

(4) Ποινικές Ρήτρες
Η υπηρεσίες  «Πυροπροστασίας των Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Σαλαμίνας» μετά των

απαιτούμενων ειδών, θα  γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  διακήρυξη, με όσα θα

περιληφθούν στη σύμβαση, με τις επί μέρους εντολές - οδηγίες των κατά τόπους υπευθύνων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218  του Ν.4412/2016: 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας

της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας

αρχής.

 2. 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 Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

 β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών πσυ παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

 γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις

επιβαλλόμενες  για  υπέρβαση  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  και  δύνανται  να

ανακαλούνται  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που
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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.

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

αναδόχου.

 4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει

τον 

ανάδοχο έκπτωτο.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου     3 του άρθρου 221.Σε πε-
ρίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. (άρθρο 213 παρ.1
Ν. 4412/2016)

Προθεσμία αντικατάστασης

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού

χρόνου,  ο  δε  προμηθευτής  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω

εκπρόθεσμης  παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία

που του τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 213 παρ. 1 Ν.4412/2016)

Επιστροφή απορριφθέντων υλικών

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με

την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.

Στην  περίπτωση  αυτή  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραλάβει  την  ποσότητα  που

απορρίφθηκε  και  αντικαταστάθηκε  μέσα σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από την  ημερομηνία  της

οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα

από αίτημα του προμηθευτή,  που υποβάλλεται  απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες

πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία

και επιβάλλεται  πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης
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ποσότητας. 

Αν παρέλθει  η προθεσμία αυτή και  η παράταση που χορηγήθηκε και  ο προμηθευτής δεν

παρέλαβε  την  απορριφθείσα  ποσότητα,  ο  φορέας  μπορεί  να  προβεί  στην  καταστροφή  ή

εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

(5) Ανωτέρα βία
     Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε

υπερβολική επιμέλεια και  επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.  Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας

βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, θεομηνία, πυρκαγιά που οφείλεται

σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή η αναθέτουσα αρχή  είναι

ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική  απεργία  προσωπικού,  πόλεμος,  ατύχημα,  κ.α.  Στην  περίπτωση

κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί

την αναθέτουσα αρχή και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο

μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας

βίας.

Ο  όρος  περί  ανωτέρας  βίας  εφαρμόζεται  ανάλογα  και  για  την  αναθέτουσα  αρχή.

προσαρμοζόμενος ανάλογα.

(6) Γενικά καθήκοντα, ευθύνες, υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται  ρητά και  αμετάκλητα να εκπληρώνει  τις  υποχρεώσεις  του,  όπως

αυτές προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική

κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση.

Αν ο Ανάδοχος κληθεί από την αναθέτουσα αρχή να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του

Δήμου)  και  τρίτου,  υποχρεώνεται  να  ενεργήσει  σύμφωνα  με  τη  Σύμβαση.  Εάν  από  τη

σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές

οδηγίες.

(7) Προληπτικά μέτρα ασφάλειας – ευθύνες αναδόχου –πρόληψη εργασιακού κινδύνου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο

εργοτάξιο του για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων Αστυνομικών αδειών,  ως και  για την

συμμόρφωση του προς τις  εκάστοτε Αστυνομικές  διατάξεις,  τους εργατικούς Νόμους,  τις

Συλλογικές Συμβάσεις, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις καθώς και της νομοθεσίας περί υγείας και

ασφάλειας των εργαζομένων, πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π.
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Ο ανάδοχος  πρέπει  να  παίρνει  όλα  τα  απαιτούμενα  μέτρα  προφύλαξης  των  υλικών  που

χρησιμοποιούνται,  των  μηχανημάτων,  των  μεταφορικών μέσων ως  και  ασφαλείας  του εν

γένει  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  των  επιβλεπόντων  και  παντός  τρίτου  και  μάλιστα

σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλεπούσης υπηρεσίας, τους ισχύοντες Νόμους και διατάξεις.

Σε περίπτωση μη τηρήσεως των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας θα ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα για

αποφυγή  ατυχήματος  στους  εργαζομένους  ή  διαβάτες  και  οποιασδήποτε  βλάβης  στις

εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόμους ως και τις παρακείμενες οικοδομές.

Οποιαδήποτε τέτοια ζημιά θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, η δε επανόρθωση θα γίνει

σε βάρος και για λογαριασμό του.

Κατά συνέπεια σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος

αστικά και ποινικά και μάλιστα για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του (εργάτες,

υπαλλήλους κ.λ.π.), είτε σε τρίτους. 

(8) Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου

να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε

οποιεσδήποτε  διεκδικήσεις  ή  ευθύνες  μπορεί  να  ανακύψουν  από  ατύχημα  ή  θάνατο

προσωπικού του Αναδόχου.

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων

και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων νόμιμης

ανάθεσης  σε  συγγενική  εταιρεία  ή  νόμιμης  υπεργολαβίας.  Για  τις  περιπτώσεις  αυτές

ενημερώνεται η αναθέτουσα αρχή.

 Καθ'  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης,  αλλά  και  μετά  τη  λήξη  ή  λύση  αυτής,  ο

Ανάδοχος (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε

τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς

την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες

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

υποχρεώσεων τους.
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(9) Φορολογικές υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του

υποχρεώσεις και ενδεικτικά:

(α)  την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)  και
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,

(β) την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία

(γ) την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την

(δ) εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των
εργαζομένων του.

Προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  διπλή  φορολογία  του  εισοδήματος  τυχόν  αλλοδαπών

επιχειρήσεων του Αναδόχου,  αυτός  αναλαμβάνει  να προσκομίσει  στον  Εργοδότη  όλα  τα

σχετικά  δικαιολογητικά  έγγραφα,  που  απαιτούνται  από  τις  αρμόδιες  ελληνικές  Δημόσιες

Υπηρεσίες.

(10) Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκπληρώνει  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  την

κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία , για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει

για την εκτέλεση της σύμβασης.

(11) Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του

εργοδότη,  άμεσα  ή  έμμεσα,  σε  δημόσιες  ή  δια  του  Τύπου  ανακοινώσεις  σχετικά  με  τη

σύμβαση ή με την αναθέτουσα αρχή.

(12) Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να

αποστέλλονται  κατ'  αρχήν με fax  ή  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  τα  δε  πρωτότυπα

αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και να

είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.

(13) Διαφορές – διαφωνίες –Συμβατικά τεύχη
  Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν

δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης

των  καθηκόντων  του  όπως  αυτά  προβλέπονται  στη  Σύμβαση,  εκτός  αν  τούτο  ρητώς

προβλέπεται  από το  Νόμο ή την  σύμβαση.  Αν  παρότι  δεν  υφίσταται  τέτοιο  δικαίωμα,  ο

Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της  σύμβασης,  η αναθέτουσα αρχή  μπορεί  να  κηρύξει τον
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Ανάδοχο  έκπτωτο  εφ’   όσον  προηγουμένως  τον  καλέσει  εξωδίκως  15  ημέρες  πριν  να

καταθέσει  τις  απόψεις  του,  κατά  τις  σχετικές  διατάξεις  του  νόμου.  Τα  συμβατικά  τεύχη

αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα

συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά

προτεραιότητας που ορίζεται στην Διακήρυξη και την Ε.Σ.Υ της παρούσα.

 Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή

της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει σε διάταξη νόμου, στην δικαιολογημένη εμπιστοσύνη

των  διαγωνιζομένων  και  στην  υποχρέωση  της  αναθέτουσας  αρχής  να  μην  μεταβάλλει

μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για την διαμόρφωση τη

προσφοράς τους.

 (14) Διοικητική προσφυγή κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης –δικαστική 
επίλυση διαφορών
Ο  ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις,  να

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη

σύμβαση  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  της

κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.  Η εμπρόθεσμη άσκηση της

προσφυγής  αναστέλλει  τις  επιβαλλόμενες  κυρώσεις.  Επί  της  προσφυγής  αποφασίζει  το

αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  προβλεπόμενου  στις

περιπτώσεις  β΄  και  δ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  οργάνου,  εντός  προθεσμίας

τριάντα (30)  ημερών από την άσκησή της,  άλλως θεωρείται  ως σιωπηρώς απορριφθείσα.

Κατά  της  απόφασης  αυτής  δεν  χωρεί  η  άσκηση άλλης  οποιασδήποτε  φύσης  διοικητικής

προσφυγής.  Αν  κατά  της  απόφασης  που επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα η

προσφυγή  ή  αν  απορριφθεί  αυτή  από  το  αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η  απόφαση

καθίσταται  οριστική.  Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,  αναστέλλονται  οι συνέπειες της

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει  από τις  συμβάσεις  που

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση,

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν

από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση

της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,  διαφορετικά  η  προσφυγή

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 (15) Γλώσσα επικοινωνίας
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
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Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή

άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται  στην Ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από

ή/και προς τα Ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα

βαρύνει τον ίδιο.

Σε  κάθε  περίπτωση  αμφισβητήσεων  ή  διαφορών,  το  Ελληνικό  κείμενο  κατισχύει  των

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα

      Σαλαμίνα 22/09//2020

                                          

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                 ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΓΙΩΡΓΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ                                    ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
        Πολ/κός – Μηχ/κός ΤΕ                                        Τοπ/φος- Μηχ/κός (ΠΕ6)
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