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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α         Γ΄ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

 ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

ΓΙΑ THN  

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

84.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% (67.741,94 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%) 
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1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας 

      1.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 

φύλαξης της Δομής φιλοξενίας ‘’Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας’’, επί του ακινήτου της οδού Δεληγιώργη 

αρ. 32, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, για το  Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο (ΜΚΟ) ‘’ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ’’. 

      1.2 Η φύλαξη της δομής κρίνεται επιτακτική λόγω της ιδιαιτερότητας της ομάδας ανθρώπων που 

φιλοξενούνται. 

      1.3 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 84.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Στοιχεία μελέτης 

Τα στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι : 

1. Η Τεχνική Έκθεση. 

2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

5. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

      Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και θα γίνει σύμφωνα με τις 

ακόλουθες διατάξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

 συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, 

 του άρθρου 68 του ν.3863/2010 (Α’ 115) ‘’Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις’’, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.4144/2013 (Α’ 88) 

«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας»,   

 της υπ’ αριθ. 4241/127/30-01-2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και 

κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», (ΦΕΚ 

173/Β/2019). 

 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α΄164) ‘’Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις’’, 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄ 209) ‘’Ρύθμιση θεμάτων 

ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών’’ και το 
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άρθρο 19 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 

(ΦΕΚ Α΄98), 

 της υπ’ αριθμ. 1016/109/149-α΄ από 08.09.2009 (ΦΕΚ Β΄1967) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών ‘’Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας 

Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Προσωπικού Γραφείων Ιδιωτικών 

Ερευνών’’, 

 της υπ’ αριθμ. 1016/109/121-ι΄ από 19.08.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1710) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών ‘’Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών’’,  

 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137) ‘’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες 

διατάξεις’’, και ιδίως του άρθρου 39 παρ. 6, με το οποίο αντικαταστάθηκε η περ. γ΄της παρ. 2 του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010, 

 της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19061-1467/12.05.2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1336) ‘’Καθορισμός 

πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους’’, 

 της υπ’ αριθμ. 141368/25.06.2020 Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων (ΑΔΑ:ΩΕ7ΤΩ6Μ-Ψ0Τ) περί 

χορήγησης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους – ‘’Ξενώνας 

Μεταβατικής Φιλοξενίας’’, για το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ‘’Γιατροί του Κόσμου 

– Ελληνική Αντιπροσωπεία’’, σε ακίνητο επί της οδού Δεληγιώργη 32, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, 

 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κανονισμού Προμηθειών των Γιατρών του Κόσμου – 

Ελληνική Αντιπροσωπεία, 

 της Προγραμματικής Σύμβασης με αριθμό 08/2020 και τίτλο:  “ A Step forward-Accommodation 

Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Κριτήριο ανάθεσης 

      Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής, για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Χρόνος έναρξης ισχύος – Διάρκεια Σύμβασης 

     Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την 01η Ιανουαρίου 2021. 

     Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

     Η αναθέτουσα αρχή, έχει το δικαίωμα να επιτυγχάνει τον χρόνο έναρξης της σύμβασης κατά ένα μήνα, 

ήτοι από την 01η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον έχει ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο έγκαιρα, ήτοι έως την 

10η Οκτωβρίου 2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Εγγυήσεις 
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        6.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το 

δύο (2) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο των υπηρεσιών. 

 Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε γίνεται 

δεκτή. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 8 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

      6.2  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης  και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

     

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν: 

 7.1 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 (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/2016). 

          7.2 Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον της 

ανατεθεί η σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/2016). 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 

Ν.4412/2016). 

 

                                                                ΑΡΘΡΟ 8ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

      8.1 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

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

     8.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη 

ως άνω αρχική διάρκεια. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 

       Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι στον κλάδο παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης). 

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

1. να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο (Βιομηχανικό ή Εμπορικό) Επιμελητήριο, με εγγεγραμμένη 

δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της παρούσας και, 

2. να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, 

εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με το ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’ 164), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο κατάθεσης 

της εν λόγω άδειας στον διαγωνισμό, η χρονική διάρκεια αυτής είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός 

τότε, ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει και τη σχετική αίτηση ανανέωσης αυτής. 

 

     Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να 

καλύπτεται  από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

       Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης. 

      Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 

καλύπτεται από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

      Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προσωπικό ασφαλείας, με την προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις του αρ. 3 του ν. 2518/1997 άδεια εργασίας σε ισχύ, η οποία εκδίδεται από την Αστυνομική 

Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους. 

      Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 

καλύπτεται από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

      Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της χρηματοοικονομικής επάρκειας  και της 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς1.  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.  

                                                           
1
 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβου/ων, στον/ους οποίο/ους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση 

τμήματος/τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. 
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      Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

 ΑΡΘΡΟ 11ο 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς, για την παρούσα διαδικασία οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α)το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΙSO 9001 ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό πεδίο εφαρμογής 

υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης)  

β) το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία  QHSAS 18001 ή/και  EΛΟΤ 

1801 ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης)  

γ)  το πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή ΕΜΑS ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό 

πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης) 

δ) το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 270001 ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό 

πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης). 

      Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 

και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα, και 

να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης (άρθρο 130 του Ν.4412/16) 

       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 

δίκαιο, 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. 

 
 
 
 

  ΑΡΘΡΟ 13ο 

Υπεργολαβία 

      13.1 Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό %) που 

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο/ους υπό τη μορφή υπεργολαβίας καθώς και τα στοιχεία του/των 

υπεργολάβου/ων.  

      13.2 Η αναθέτουσα αρχή 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 

διακήρυξης, εφόσον το τμήμα της σύμβασης, το  οποίο  ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
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υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης. 

        13.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

που αφορούν στους υπεργολάβους, 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 (παρ. 2 άρθρο 78 ν. 

4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει 

δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 

από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

       13.4 Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης εφαρμόζεται η παράγραφος 4 

του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, σύμφωνα με την οποία εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή 

μέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των 

υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των 

εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. 

     13.5 Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα της σύμβασης 

που υπολείπεται 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 131 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Παράταση διάρκειας σύμβασης 

Με αιτιολογημένη απόφαση της, η Αναθέτουσα Αρχής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, εάν 

κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο  πριν από τη λήξη της 

διάρκειάς της. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί  παράταση της διάρκειας της σύμβασης, στην περίπτωση που η εκτέλεσή της ή 

επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει, για λόγους που δεν ανάγονται στη 

σφαίρα ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη 

και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί γραπτώς τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Τροποποίηση της σύμβασης 

     Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, εφόσον συμφωνήσουν για αυτό τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

     Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται 

και από τους δύο συμβαλλόμενους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Μη Κερδοσκοπικού 

Σωματείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης κατόπιν προφορικής συμφωνίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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       16.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης  και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

     16.2 Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

     17.1  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την παράδοση και παραλαβή των υπηρεσιών 

και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό 

για το οποίο θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τις αντίστοιχες καταστάσεις του ασφαλιστικού φορέα κάθε μήνα. 

      17.2 Η καταβολή της αμοιβής του αντισυμβαλλόμενου θα λαμβάνει χώρα σε 24 μηνιαίες δόσεις, έναντι 

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα, το οποίο 

θα εξοφλείται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών σε τραπεζικό λογαριασμό που θα 

υποδείξει ο αντισυμβαλλόμενος, από την έκδοσή του. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, εκτός του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, για την εξόφληση της 

μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι: 

 Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 Μισθοδοτική κατάσταση προσωπικού που απασχολήθηκε στη σύμβαση φύλαξης για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 

 Αποδεικτικό τράπεζας που αφορά στην καταβολή των αποδοχών για κάθε απασχολούμενο στην 

σύμβαση φύλαξης εργαζόμενο του Αναδόχου (απόδειξη ονομαστικής κατάθεσης σε τραπεζικό 

λογαριασμό για την πληρωμή των αποδοχών). 

 Λίστα προσωπικού (ονομαστικός πίνακας) που απασχολήθηκε στη σύμβαση φύλαξης για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα φαίνεται κάθε νέος εργαζόμενος του Αναδόχου. 

 Αντίγραφο άδειας εργασίας του αρ. 3 του ν. 2518/1997 και ποινικό μητρώο του προσωπικού που 

απασχολήθηκε στη σύμβαση φύλαξης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη πληρωμή προσκομίζονται για όλους τους εργαζόμενους που 

απασχολήθηκαν στην σύμβαση φύλαξης, ενώ για τις επόμενες προσκομίζονται μόνο για τους νέους. 

 Πίνακας (κατάσταση) προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποιητικό/συμπληρωματικό 

όπως υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). 

 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ε.Φ.Κ.Α (Ι.Κ.Α.), από την οποία θα προκύπτουν όλοι οι τύποι αποδοχών 

για κάθε απασχολούμενο στην σύμβαση φύλαξης εργαζόμενο του Αναδόχου, καθώς και το 

αποδεικτικό υποβολής της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
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 Αποδεικτικό τράπεζας για την πληρωμή των εισφορών της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. 

 ΙΒΑΝ δικαιούχου. 

      17.3 Συμφωνείται ρητά ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ο 

αντισυμβαλλόμενος παραιτείται από το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους των άρθρων 178, 179, 388 Α.Κ., και δοθέντος ότι 

θεωρεί ως ενδεχόμενο τον κίνδυνο μεταβολής των οικονομικών συνθηκών και τον αποδέχεται. 

     17.4 Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα καταβάλλεται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία 

στον ανάδοχο με την εξόφληση του εκδοθέντος από αυτόν τιμολογίου, και υποχρεούται (ο ανάδοχος) να τον 

αποδώσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ποινικές ρήτρες 

      18.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας 

Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

      18.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά 

τα ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 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. 

      18.3 Στην περίπτωση που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

       18.4 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες 

δημοσίων συμβάσεων των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.  

     18.5 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. Ποινικές ρήτρες δύναται να 

επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
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Για πλημμελή στελέχωση ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, με απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος αυτού 

ποινική ρήτρα κατά περίπτωση, ως ακολούθως: 

α) Για ελλιπή ή παράτυπη στελέχωση θέσης (βάρδιας) και φύλαξης (στατικής ή/και εποχούμενης), 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 100,00 € (εκατόν ευρώ) ανά άτομο. 

β) Για πλημμελή άσκηση καθηκόντων του προσωπικού ασφαλείας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 150,00 

€ (εκατόν πενήντα ευρώ). 

γ) Για μη λειτουργία θέσεων που διενεργείται έλεγχος, του οποίου προβλέπεται στελέχωση βάσει 

προγράμματος, επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 200,00 € (διακοσίων ευρώ). 

δ) Για πλημμελή τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, καθώς και των υποχρεώσεων του 

έναντι του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού ασφαλείας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 300,00 € 

(τριακοσίων ευρώ). 

     18.6 Σε κάθε περίπτωση τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που υποβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων δε μπορεί να υπερβαίνουν το 10% της αξίας της σύμβασης εκτός αν 

αιτιολογημένα η Αναθέτουσα  Αρχή αποφασίσει άλλως. 

     18.7 Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος έχει οποιοδήποτε δικαίωμα, της έκφρασης προς την Υπηρεσία ή/και 

την Επιτροπή Παραλαβής της δικής του γνώμης ή πληροφόρησης, επεξήγησης, είτε γραπτά ή προφορικά. 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Παρακολούθηση της σύμβασης 

     19.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  

αρμόδια Υπηρεσία, ως ακολούθως: 

Η αρμόδια  Υπηρεσία θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα 

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

υποχρεώσεων του 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.  

      19.2  Η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της Υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας Υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 

παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

     19.3 Τα καθήκοντα του επόπτη 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 επόπτη η Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

     19.4 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 επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να 

σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο 
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εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 

Υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης 

      20.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής (άρθρο 

219, Ν 4412/2016). 

       20.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 

επιτροπή παραλαβής: 

α) είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 

χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

       20.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις  

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

       20.4 Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

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 παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 

οριζόμενων στο άρθρο 220. 

       20.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 

ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

       20.6  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 

δε λαμβάνεται υπόψη. 
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ΑΡΘΡΟ 21ο 

Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση 

       Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται 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 πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται 

ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές  ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, 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 διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο 

        Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ 

της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για συναινετική, καλόπιστη και φιλική διευθέτηση των διαφορών 

που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                            Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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