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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΚΠΑ 05/01/2022
Α.Π. 664
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
e-mail

:
:
:
:

Χρ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61 Αθήνα
Ν. Ρετσίνα
210 3689248
procurements@uoa.gr

Προς

: MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E
Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137,
Τ.Κ. 176 72 Καλλιθέα - Αθήνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο:
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Η διενέργεια γίνεται με τη διαδικασία της απ’ευθείας αναθέσεως (Ν.4412/2016, Άρθρο 118) και κατ’εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 70 του Ν.4830/2021.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εφεξής ‘Αναθέτουσα Αρχή’), έχοντας υπόψη
την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν,
και ιδίως τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη:
1. τον ν. 4009/2011 (Α΄195) για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α’ 195/06-09-2011),
2. τον ν. 4485/2017 (Α΄114) για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
3. τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. της αριθμ. 76928/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 3075/13.07.2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ),
5. τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
6. τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
7. τον ν.4830 ΦΕΚ Α 169/18.9.2021, άρθρο 70 «Δυνατότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς τη τήρηση των έκτακτων
μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
8. την υπ’ αριθ. πρωτ. 119200/Β2/22-9-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης Πανεπιστημίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε & των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, τήρησης των μέτρων προστασίας
και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΑΔΑ: 63ΤΔ46ΜΤΛΗ-ΕΘΠ),
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9. την ΚΥΑ 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4406/24.09.2021) «Λειτουργία των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»,
10. το με ΑΔΑΜ: 21REQ009874508 πρωτογενές αίτημα,
11. τις με ΑΔΑ: Ψ1ΡΟ46ΨΖ2Ν-ΑΙΥ και ΑΔΑ: 6ΖΤΨ46ΨΖ2Ν-Μ1Β Αποφάσεις περί έγκρισης της δαπάνης,
12. τις Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: ΑΔΑ: 65Ξ246ΨΖ2Ν-ΓΥΞ, ΑΔΑΜ: 22REQ009888287, ΑΔΑ:
6Χ9Π46ΨΖ2Ν-ΠΑΣ, ΑΔΑΜ: 22REQ009888608 και ΑΔΑ: 63ΟΞ46ΨΖ2Ν-Ο21, ΑΔΑΜ:
22REQ009888698,
13. την με ΑΔΑ: 9ΕΘ946ΨΖ2Ν-406 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου περί Εγκρίσεως α)
διενέργειας και β) των τεχνικών προδιαγραφών,
14. και τις εκδοθείσες, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
(σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 ως ισχύει, για την κατ΄άρθρο 70 §1 του ν. 4830/2021
ανάθεση σύμβασης),
τον οικονομικό φορέα: MYSERVICES SECURITY and FACILITY A.E όπως υποβάλει είτε στο πρωτόκολλο του
Τμήματος Προμηθειών του ΕΚΠΑ, στην διεύθυνση Χρήστου Λαδά 6 Αθήνα, είτε με αποστολή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurements@uoa.gr (με υπογεγραμμένα τα σχετικά έγγραφα με χρήση
ψηφιακής υπογραφής κατά τα νόμιμα), μέχρι την 07-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.,
προσφορά με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, τήρησης των
μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των φυσικών προσώπων που
συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος».
Η εν λόγω υπηρεσία ταξινομείται κατά CPV: 79714000-2 [Υπηρεσίες επιτήρησης].
Η εκτιμώμενης αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα ένα χιλιάδων διακοσίων
ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (161.290,32€) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι διακόσιες χιλιάδες ευρώ
(200.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με χρηματοδότηση από πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος (ΚΑΕ 00.0439) του οικονομικού έτους 2022 και η διάρκεια του
συμφωνητικού θα είναι από την υπογραφή του έως και την 31.03.2022.

1. Γενικοί όροι συμμετοχής:
1.1 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.
1.2 Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει επισκεφθεί τον τόπο του έργου
και τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, έχει πλήρη γνώση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης
και των εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή των όρων εκτέλεσης της σύμβασης και των υποχρεώσεων του αναδόχου
περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές – ‘Όροι Συμμόρφωσης» της
παρούσας.
1.3 Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της παρούσας, όπως αυτή ορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης. Αν η προσφορά δίνει τιμή μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη αξία της
παρούσας, θα απορρίπτεται. Η προσφορά αφορά το σύνολο του προς ανάθεση αντικειμένου. Αν η
προσφορά αφορά μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών θα απορριφθεί.
1.4 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
1.5 Η προσφορά, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:
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Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος
Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων
συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και
της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής
αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που
επισυνάπτεται στην παρούσα.
1.7 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
1.8 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31η Μαρτίου
2022.
1.9 Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5)
ημερών πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016),
καθώς και στην ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη
διεύθυνση
(URL):
www.uoa.gr,
και
στη
διαδρομή:
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_tmimatos_
promitheion.
1.10
Στην παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές
οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3 ν.
4412/2016).
1.11
Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή θα δημοσιεύσει αυτή στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, και θα την κοινοποιήσει στον
ανάδοχο. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί
και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (άρθρο 118 παρ. 3 ν.
4412/2016).
1.12
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα
ακόλουθα:
 Α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση
εκπρόσωπο του προσφέροντος, με την οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 Β. Τα συνημμένα στην παρούσα έντυπα οικονομικής προσφοράς (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_1α
και 1β), δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του
προσφέροντος. Επισημαίνεται ότι, εφόσον οι εργαζόμενοι του προσφέροντος υπάγονται σε
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οι προσφέροντες υποχρεούνται να την επισυνάψουν στην
προσφορά τους.
 Γ. Τα κάτωθι Αποδεικτικά Μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης):
(1) Αποσπάσματα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή
τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στα πρόσωπα των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προσφέροντος ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, ο προβλεπόμενος στο
άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά (i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
τους διαχειριστές και (ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα
Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και
εκπροσώπησης της εταιρείας.
(2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
(3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.
(4) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο
του οικονομικού φορέα, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο προσφέρων οφείλει να καταβάλλει εισφορές (η σχετική υποχρέωση αφορά
οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
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(5) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο
του οικονομικού φορέα, περί του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του προσφέροντος δικαστική
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
(6) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο
του οικονομικού φορέα, περί του ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντος ο
προβλεπόμενος στο άρθρο 74 ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού.
(7) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης
αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό
μεταβολών.
(8) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
(9) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
(10) Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.
(11) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, περί του ότι: (α) δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του
προσφέροντος, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) ή περισσότερες πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β`
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ούτε δύο (2) ή περισσότερες
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους, (β) ο προσφέρων δεν
έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής της προσφοράς, καθώς και (γ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντος η
κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή
τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της
παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών να υποβάλλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση
πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων.
(12) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την οικονομικό
φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς
και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Ειδικότερα:
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Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
(13) Απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων, αξίας ίσης με το 100%
του τιμήματος του συμφωνητικού που θα υπογραφεί μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.
1.13
Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι:
α) Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
β) Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.
γ) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
δ) Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Λοιποί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
2.1
2.2
2.3
2.4

Η τιμή της παρεχόμενης Υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ (€).
Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή τιμής των υπηρεσιών.
Η προσφορά πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την υποβολή της.
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την
υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Σε
περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
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ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α..
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τρεις (3) μήνες
μεγαλύτερος από την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης.
2.5 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2.6 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
2.7 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 133 του ν. 4412/2016 «Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης».

3. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
3.1 Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, με μηνιαία καταβολή, μετά την
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τον εκάστοτε προηγούμενο της
πληρωμής μήνα, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 ως ισχύει, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:
 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της εκάστοτε υπηρεσίας που αφορά η πληρωμή ή του
συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219.
 Τιμολόγιο του αναδόχου για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν τον αμέσως προηγούμενο
μήνα.
 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 Κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης με τις τυχόν τροποποιήσεις της μέχρι και τον
προηγούμενο μήνα, μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή στο Σ.Ε.Π.Ε, όπως ρητά ορίζεται
στην υπ΄αριθμ. 40331/δ1.13521/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3520/Β/19-9-2019).
 Οι τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την οικονομική προσφορά του
αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και να μην υπολείπονται
του ελαχίστου νομίμου εργατικού κόστους.
 Αντίγραφο της τρέχουσας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από το ΙΚΑ.
 Κατάσταση απόδοσης των Ασφαλιστικών εισφορών για το απασχοληθέν στην υπηρεσία
προσωπικό του Αναδόχου, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, αναλόγως των εγκυκλίων του
φορέα, σχετικά με το ληξιπρόθεσμο των αναλογουσών εισφορών, με θεώρηση του
ασφαλιστικού οργανισμού ή άλλο αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνύεται η
καταβολή.
 Αποδείξεις πληρωμής των εργαζόμενων που απασχολήθηκαν, καθώς και τα καταθετήρια
πληρωμής τους στην τράπεζα.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, τους
μισθούς, τα επιδόματα κ.λ.π. στο απασχοληθέν προσωπικό.
3.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο
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και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) 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.
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Επισημαίνεται ότι:
Τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. ή αύξηση ή επιβολή κρατήσεων βαρύνει τον ανάδοχο, ενώ τυχόν μείωση
αυτών λειτουργεί σε όφελος της Αναθέτουσας, μειούμενου αναλόγως του συμβατικού τιμήματος.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
3.3 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 103 του ν. 4782/2021.
3.4 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, 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.

4. Χρόνος και Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης:
4.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή η υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
4.2 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31η Μαρτίου 2022.
4.3 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
4.4 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 220 του
ν. 4412/2016.
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4.5 Ειδικός Όρος (άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 3863/2010 ως ισχύει)
Στην σύμβαση, κατ’ εφαρμογή των αναγραφομένων στο άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 3863/2010, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει, περιλαμβάνονται ρητώς τα στοιχεία α) έως και στ), που αναφέρονται
στην πρώτη παράγραφο του ιδίου αυτού άρθρου και συγκεκριμένα:
α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας.
γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (Επισυνάπτεται σχετικό
αντίγραφο αυτής στην προσφορά του αναδόχου).
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα πλήρη συμμόρφωση ως προς την εφαρμογή των
διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι ο
έλεγχος, ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων προστασίας από τη διασπορά του covid-19, των
φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής.
Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως
την 31η Μαρτίου 2022.
Γ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΟΜΑΔΑ ΚΤΗΡΙΩΝ:
Το απαραίτητο προσωπικό για τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων προστασίας από τη διασπορά
του covid-19 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκπαιδευτική
διαδικασία, έχει κατανεμηθεί σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με τη γεωγραφική διασπορά των κτηρίων.
Η ομάδα 1 αντιστοιχεί στις ανάγκες των Σχολών (Νομική, ΟΠΕ, Επιστημών της Αγωγής) και των κτηρίων
που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων (Κέντρο). Ο αριθμός του προσωπικού που απαιτείται για τις
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανέρχεται σε 11 άτομα πλήρους απασχόλησης, με ωράριο 8:15-16:15 ή
9:15-17:15, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών.
Η ομάδα 2 αντιστοιχεί στις ανάγκες των Σχολών (Θεολογική, Φιλοσοφική, ΣΘΕ) και των κτηρίων που
βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου. Ο αριθμός του προσωπικού που απαιτείται για τις
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανέρχεται σε 21 άτομα πλήρους απασχόλησης (Θεολογική: 2 άτομα,
Φιλοσοφική: 11 άτομα, ΣΘΕ και Τμήμα Φαρμακευτικής: 8) με ωράριο 8:15-16:15 ή 9:15-17:15, ανάλογα
με τις ειδικές απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών.
Η ομάδα 3 αφορά στις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας, κατά κύριο λόγο στου Γουδή (Ιατρική,
Οδοντιατρική, Νοσηλευτική), αλλά και στις ανάγκες της Ιατρικής Σχολής εκτός των εγκαταστάσεων στου
Γουδή, κυρίως δε στο Αττικό Κτήριο της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (ΑΚΙΣΑ) στο Χαϊδάρι, Ο αριθμός του
προσωπικού που απαιτείται για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανέρχεται σε 6 άτομα πλήρους
απασχόλησης, με ωράριο 8:15-16:15 ή 9:15-17:15, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις των προγραμμάτων
σπουδών.
Η ομάδα 4 αντιστοιχεί στις ανάγκες των εγκαταστάσεων της ΣΕΦΑΑ που βρίσκονται στη Δάφνη. Ο αριθμός
του προσωπικού που απαιτείται για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανέρχεται σε 2 άτομα πλήρους
απασχόλησης, με ωράριο 8:15-16:15 ή 9:15-17:15, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις των προγραμμάτων
σπουδών.
Το σύνολο του ως άνω απαιτούμενου προσωπικού αντιστοιχεί σε 40 άτομα πλήρους απασχόλησης,
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των αργιών.
Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει και δύναται να μεταβάλει, ανάλογα με τις ανάγκες της, την επιμέρους
κατανομή του προσωπικού σε κτήρια και το ωράριο παροχής των υπηρεσιών (εντός του διαστήματος 8:0022:00), κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης του Αναδόχου. Η κατανομή του απασχολούμενου από τον Ανάδοχο
προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος για την εκτέλεση της σύμβασης θα ανακοινωθεί σε αυτόν
κατά την υπογραφή της.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανασταλεί ή απαγορευθεί η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία
στο Ίδρυμα ή εν γένει στα ΑΕΙ της χώρας, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει
αζημίως τη σύμβαση, ακόμα και πριν τη λήξη της διάρκειάς της.
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Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
1. Η σύμβαση θα εκτελείται από προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο, το οποίο θα απασχολήσει ο
Ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης και το οποίο (α) πρέπει να είναι αποδεκτό από την
αναθέτουσα αρχή, να συμπεριφέρεται άψογα και να μην αντικαθίσταται, εκτός εάν για λόγους
ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένειας) ή καθ’ υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής επιβάλλεται η
αντικατάστασή του, (β) θα υπογράφει σε σχετικό παρουσιολόγιο που τηρεί ο Επόπτης κάθε
κτηρίου, (γ) θα προσέρχεται εγκαίρως, νηφάλιο, ενδεδυμένο ευπρεπώς με πολιτικά και θα
αναλαμβάνει υπηρεσία στην υποδειχθείσα θέση, ενώ θα συνεργάζεται και θα λαμβάνει οδηγίες
από τον Επόπτη του κτηρίου στο οποίο παρέχει υπηρεσίες, (δ) θα πρέπει να ομιλεί και να γράφει
πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και να έχει δυνατότητα καλής επικοινωνίας με τρίτους, ενώ το
αλλοδαπό προσωπικό, εκτός ΕΕ, υποχρεούται να έχει άδεια παραμονής και εργασίας, (ε) θα
πρέπει να διατηρεί τον χώρο της εργασίας του καθαρό, (στ) οφείλει να τηρεί το απόρρητο σχετικά
με όσα περιέρχονται σε γνώση του (έγγραφα, στοιχεία, πληροφορίες κ.λπ.) και αφορούν στο
Ίδρυμα, τα μέλη του ή τις δραστηριότητές του, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά
και μετά τη λήξη ή λύση αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να
απαιτήσει αποζημίωση από τον Ανάδοχο.
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο προσωπικό ελέγχου κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ ή άλλη
κατάλληλη συσκευή, που υποστηρίζει τις ειδικές εφαρμογές του ελληνικού δημοσίου για τον
έλεγχο των σχετικών με τον covid-19 πιστοποιητικών/βεβαιώσεων και να έχει εκπαιδεύσει το
προσωπικό στη χρήση αυτών. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη λειτουργική
κατάσταση και να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, η δυνατότητα για
συνεχή, άμεση και πλήρη τεχνική υποστήριξη (επισκευές κλπ) για την άρτια λειτουργία του, ώστε
η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη και αποτελεσματική.
3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή
κατάσταση των απασχολουμένων θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας ή μέσω επίσημης
ηλεκτρονικής υποβολής στην αρμόδια υπηρεσία. Μετά την κατανομή του προσωπικού στα
επιμέρους κτήρια, σύμφωνα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να
ενημερώσει γραπτώς τους Επόπτες των κτηρίων σχετικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης του
προσωπικού που θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε κάθε κτήριο. Αν κάποιο μέλος του
απασχολούμενου στο έργο προσωπικού χρειάζεται να αντικατασταθεί, είτε για λόγους που
αφορούν τον Ανάδοχο είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς
την Επιθεώρηση Εργασίας. Στην περίπτωση αλλαγής κάποιου εργαζομένου, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα στον Επόπτη του κτηρίου τα στοιχεία ταυτοποίησης του
αντικαταστάτη.
4. Το απασχολούμενο από τον Ανάδοχο προσωπικό δεν συνδέεται με καμία σχέση εργασίας με την
αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει κάθε μέλος του προσωπικού του με
ταυτότητα (καρτελάκι) στην οποία θα αναγράφεται, το ονοματεπώνυμό του, θα επικολλάται η
φωτογραφία του και θα προσδιορίζεται ότι παρέχει υπηρεσίες στο ΕΚΠΑ, η μορφή της οποίας θα
καθοριστεί μετά από συμφωνία με την αναθέτουσα αρχή. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο συμβάντων, όπου θα καταχωρίζεται κάθε
περιστατικό μη τήρησης των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον covid-19, το οποίο συνδέεται
με το αντικείμενο της σύμβασης. Για τα περιστατικά αυτά θα κατατίθεται επιπλέον αναλυτική
αναφορά, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτής.
5. Η ημερήσια κατάσταση παρουσίας (παρουσιολόγιο) θα βρίσκεται σε χώρο που καθορίζεται από
την αναθέτουσα αρχή και θα εποπτεύεται από τον Επόπτη του εκάστοτε κτηρίου. Η κατάσταση θα
φυλάσσεται από την Επιτροπή παρακολούθησης της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών. Το
προσωπικό του εργολήπτη, το οποίο δεν προσήλθε να υπογράψει εγκαίρως, ως όφειλε, στην
ημερησία κατάσταση παρουσίας, παρουσιάζεται και δηλώνει την εκ των υστέρων προσέλευσή του
στον Επόπτη του κτηρίου, ο οποίος ενημερώνει την Επιτροπή παρακολούθησης της καλής
εκτέλεσης των υπηρεσιών. Σε περίπτωση απουσίας μέλους του προσωπικού, γίνεται
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αντικατάστασή του μέσα σε χρονικό διάστημα μίας (1) ώρας. Σε περίπτωση μη παροχής
υπηρεσίας για χρονικό διάστημα έστω και μίας ημέρας ή σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των
καθηκόντων του προσωπικού του Αναδόχου, καταπίπτει αποκλειστικά υπέρ της αναθέτουσας
αρχής και σε βάρος του Αναδόχου ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των 150,00 € ημερησίως,
επιπλέον των προβλεπόμενων στο άρθρο 218 ν. 4412/2016 ποινικών ρητρών.
6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το Ενωσιακό
δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Επίσης, ο Ανάδοχος εφαρμόζει τις διατάξεις της νομοθεσίας
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο
προσωπικό του κατά τη μεταφορά του ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών ελέγχου.
Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν
ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες.
7. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα, οι πάσης φύσης εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές
και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να
τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την ισχύουσα
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό με αντικατάσταση των
εργαζομένων οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, την ασφαλιστική
κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ.. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα επιβληθούν
σε βάρος του οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.
8. Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από τις
εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, χωρίς άλλη όχληση της αναθέτουσα αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δεν
έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ή οποιασδήποτε αμοιβής στο προσωπικό του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα, κάθε ζημιά ή βλάβη που θα
επέλθει λόγω των εργασιών που εκτελεί.
9. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού
του, το οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιοδήποτε λόγο), μόλις
ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και να καλύπτει τα κενά από
ασθένειες ή απουσίες, δικαιολογημένες ή μη.
10. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, στο τέλος κάθε μήνα, μετά την έκδοση του
σχετικού τιμολογίου και την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών από
την αρμόδια Επιτροπή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών με
έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του
Αναδόχου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παροχή της
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
11. Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση από την αναθέτουσα
αρχή για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ αφορμής αυτού.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό τίμημα επαρκές,
νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της. Συμφωνείται ρητά ότι από την εκτέλεση
της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του
προσωπικού του Αναδόχου, ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των υπαλλήλων του
σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και λοιπής ειδικής νομοθεσίας.
12. Η αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος τηρούν τις αρχές και τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού
για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας,,
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επεξεργάζονται σύννομα τα προσωπικά δεδομένα, εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν και να μπορούν να αποδεικνύουν ότι η
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων, διενεργείται σύμφωνα με
τον ΓΚΠΔ και προβαίνουν σε επικαιροποίηση των μέτρων αυτών. Η αναθέτουσα αρχή και ο
Ανάδοχος διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους, με οποιασδήποτε φύσης σύμβαση ή σχέση
εργασίας, που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο
πλαίσιο της σύμβασης αυτής, έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό
τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Η αναθέτουσα αρχή και ο
Ανάδοχος διαθέτουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς
Προς:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Χρ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61 Αθήνα
ος
3 όροφος, Γραφείο 33
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Επωνυμία: ......................................................................
Διεύθυνση: .....................................................................
ΑΦΜ-ΔΟΥ: ...................................................................
Τηλ. Επικοινωνίας: ......................................................
Email: .............................................................................
Αρμόδιος: ......................................................................

Σας υποβάλλουμε οικονομική προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο, ως προς την τήρηση
των έκτακτων μέτρων προστασίας από τη διασπορά του covid-19, των φυσικών προσώπων που
συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος» σύμφωνα με την
με Α.Π. ΕΚΠΑ ............................ Πρόσκληση.
α

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνολικό μηνιαίο
Μηνιαίο

κόστος (αριθμός

Συνολικό κόστος

κόστος/άτομο

εργαζομένων Χ μηνιαίο

εργαζομένων

Κόστος /άτομο)
Κόστος (μικτών αποδοχών εργαζομένων και εργοδοτικών
εισφορών σε ευρώ) για την απασχόληση εργαζομένων
κατά τις εργάσιμές ημέρες
Κόστος αναλωσίμων για την εκτέλεση του έργου / μήνα.
Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών
Εργολαβικό όφελος
Κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων
ΣΥΝΟΛΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΑ

Αθήνα, .…../………/20…
Για τον Οικονομικό Φορέα
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή - Σφραγίδα)
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1β ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΩΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΩΡΑΣ

α/α

Περιγραφή

1α

Βασικό ημερομίσθιο

1β

Συνολικό ημερομίσθιο

2

Ωρομίσθιο

3α

8-ωρη εργασία

3β

Εργάσιμες ημέρες μηνιαίως

3γ

Μηνιαίος μισθός 8-ωρης εργασίας

4α

Εργοδοτικές εισφορές (ποσοστό)
Μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές

4β

(ποσό)

4γ

Συνολικό μηνιαίο κόστος (μικτό)

5α

Επίδομα αδείας

5β

ΙΚΑ Επιδόματος αδείας

5γ

Συνολικό κόστος επιδόματος αδείας

5δ

Αναγωγή σε μήνα επιδόματος αδείας

6α

Δώρο Πάσχα

6β

ΙΚΑ Δώρου Πάσχα

6γ

Δώρο Χριστουγέννων

6δ

ΙΚΑ Χριστουγέννων
Συνολικό κόστος Δώρων Πάσχα

6ε

&Χριστουγ.
Αναγωγή σε μήνα Δώρων Πάσχα

6στ

&Χριστουγ.
Συνολική Μηνιαία Δαπάνη

7α

Εργαζόμενου
Συνολική Ημερήσια Δαπάνη

7β

Εργαζόμενου

Ποσό

Επεξήγηση της μεθοδολογίας

Αναφορά νομοθεσίας

υπολογισμού περιγραφικώς και

όπου απαιτείται ή

αρθμητικώς ώστε να είναι δυνατή η

οποιαδήπτε αναφορά

επαλήθευση του αποτελέσματος

που διευκολύνει την

(π.χ.4β=3γ*4α )

ανάλυση
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Συνολική Ετήσια Δαπάνη
7γ

Αντικαταστάτη
Αναγωγή σε μήνα κόστους

7δ

Αντικαταστάτη
Τελική Συνολική Μηνιαία

8

Δαπ.Εργαζόμενου

9

Κόστος Ασφαλιστικού Ημερομισθίου

10

Εργάσιμες ώρες ανά ημέρα

11

Κόστος εργάσιμης ημερήσιας ώρας

12

Kόστος εργάσιμης νυχτερινής ώρας

13

ΚΥΡΙΑΚΗ- Αργία πρωινή

14

ΚΥΡΙΑΚΗ- Αργία νυχτερινή

Αθήνα, .…../………/20…
Για τον Οικονομικό Φορέα
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή - Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα
με την Αριθ.Πρωτ. ........................ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................... της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος
Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε
περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της
εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από
οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Σχέδιο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών
Στην Αθήνα σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εφεξής καλούμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ», που
εδρεύει στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 30, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, με ΑΦΜ 090010689, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και
κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1019.E00286.00054 νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της
παρούσας, από την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δημήτριο Τούσουλη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1/3.9.2019 Πράξης
Πρύτανη (ΦΕΚ Β’ 3410/6.9.2019) και της από υπ’ αριθμ. 91985/Ζ1/7.6.2019 απόφασης ΥΠΕΘ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
356/10.6.2019 (ΑΔΑ: ΩΗ2Α4653ΠΣ-Λ54).
2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (.
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά
πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)
Έχοντας υπόψιν:
1. την με Α.Π. ΕΚΠΑ ..... πρόσκληση (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η
Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση υπηρεσιών.
2. Την με Α.Π. ΕΚΠΑ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της
διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, στον Ανάδοχο και την Α.Π. ΕΚΠΑ ……………
ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία
κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...
3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν:
-η υπ’ αριθ. ............ πρόκληση, με τα Παραρτήματα της
-η προσφορά του Αναδόχου
4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:
α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των
όρων του παρόντος συμφωνητικού
β) το υπ΄αριθ. ………………..ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων ίσο με το
100% του συμβατικού τιμήματος.
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «διενέργεια τακτικών ελέγχων, τήρησης των μέτρων
προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», σύμφωνα με τους όρους και τις
προδιαγραφές της με Α.Π. ΕΚΠΑ ……. Πρόσκλησης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της.
Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της
σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.
Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:
00.0439 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του ΕΚΠΑ.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. …................. για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 20..... και με αρ. ......... καταχώρηση
στο βιβλίο …
Άρθρο 3
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Διάρκεια σύμβασης
3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.
3.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:
4.1. ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους
4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με την Πρόσκληση και τα
λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη
διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
4.3. Στην παρούσα σύμβαση, σύμφωνα και με το άρθρο 4.5 της Πρόσκλησης, κατ’ εφαρμογή των
αναγραφομένων στο άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 3863/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, περιλαμβάνονται
ρητώς τα στοιχεία α) έως και στ), που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του ιδίου αυτού άρθρου και
συγκεκριμένα:
α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας.
γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (Επισυνάπτεται σχετικό
αντίγραφο αυτής στην προσφορά του αναδόχου).
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
Καθώς επίσης και ο ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου.
Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..%.
5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 3.1 της Πρόσκλησης
και συγκεκριμένα:
Με μηνιαία καταβολή, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τον
εκάστοτε προηγούμενο της πληρωμής μήνα, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 ως ισχύει,
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καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:
 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της εκάστοτε υπηρεσίας που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου
του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219.
 Τιμολόγιο του αναδόχου για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν τον αμέσως προηγούμενο μήνα.
 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 Κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης με τις τυχόν τροποποιήσεις της μέχρι και τον
προηγούμενο μήνα, μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή στο Σ.Ε.Π.Ε, όπως ρητά ορίζεται στην
υπ΄αριθμ. 40331/δ1.13521/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3520/Β/19-9-2019).
 Οι τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την οικονομική προσφορά του
αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και να μην υπολείπονται του
ελαχίστου νομίμου εργατικού κόστους.
 Αντίγραφο της τρέχουσας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από το ΙΚΑ.
 Κατάσταση απόδοσης των Ασφαλιστικών εισφορών για το απασχοληθέν στην υπηρεσία
προσωπικό του Αναδόχου, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, αναλόγως των εγκυκλίων του φορέα,
σχετικά με το ληξιπρόθεσμο των αναλογουσών εισφορών, με θεώρηση του ασφαλιστικού
οργανισμού ή άλλο αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνύεται η καταβολή.
 Αποδείξεις πληρωμής των εργαζόμενων που απασχολήθηκαν, καθώς και τα καταθετήρια
πληρωμής τους στην τράπεζα.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, τους μισθούς, τα
επιδόματα κ.λ.π. στο απασχοληθέν προσωπικό.
5.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στην Πρόσκληση και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος
βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3.2 της Πρόσκλησης και συγκεκριμένα:
α) 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.
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Επισημαίνεται ότι:
 Τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. ή αύξηση ή επιβολή κρατήσεων βαρύνει τον ανάδοχο, ενώ τυχόν μείωση
αυτών λειτουργεί σε όφελος της Αναθέτουσας, μειούμενου αναλόγως του συμβατικού τιμήματος.


Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

5.4. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού
εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή
του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30)
ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών και την ολοκλήρωση των
σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία
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αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει
τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης
υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη
μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.
Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή της τιμής των υπηρεσιών.
Άρθρο 7
Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών
7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που
καθορίζεται στο άρθρο 4. της Πρόσκλησης. Ειδικότερα:
7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4.1 και 4.3 της Πρόσκλησης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των
υπηρεσιών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου
σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της Πρόσκλησης.
7.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,
διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 4.3 της Πρόσκλησης.
Άρθρο 8
Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση
8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και
σύμφωνα με το άρθρο 4.4 της Πρόσκλησης.
8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.1 της Πρόσκλησης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
8.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 9
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.3 της Πρόσκλησης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από
την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της
σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 3.3 της
Πρόσκλησης.
9.2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση αν κατά την παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών η επιτροπή διαπιστώσει παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010
(Α΄ 115) καθώς και του άρθρου 4 της παρούσας σύμβασης.

9.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα
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παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του
ν. 4412/2016.
Άρθρο 10
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
10.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.5 της
Πρόσκλησης.
10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.
Άρθρο 11
Ανωτέρα Βία
11.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
11.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.
Άρθρο 12
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
Άρθρο 13
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2.6 της Πρόσκλησης, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.
Άρθρο 14
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
14.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που
αναφέρεται στην με Α.Π. ΕΚΠΑ ….. Πρόσκληση, τα Παραρτήματα αυτής και τα Έγγραφα της Σύμβασης.
14.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Πρόσκλησης 3.3. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
4. (Χρόνος και Τρόπος Εκτέλεσης της σύμβασης), 4.4. (Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να
ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που
ορίζονται στο άρθρο 3.3. της Πρόσκλησης.
14.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή
το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 3.4. της
Πρόσκλησης.
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Άρθρο 15
Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:
Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων /συνεργατών του, ισχύουν τα παρακάτω:
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ)
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών,
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των
δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της
εκκρεμοδικίας.
Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν.
4624/2019.
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email: dpo@uoa.gr / τηλ. 210 3689771).
B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα
παρακάτω:
α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),
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β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος
την επεξεργασία,
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
θ) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.
Άρθρο 16
Λοιποί όροι
Άπαντες οι όροι της Πρόσκλησης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως
από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

…………………………………

…………………………………

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης
δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να
ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και
στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με
και έχουν δημοσιοποιηθεί.
2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του
ανταγωνισμού.
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη
της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη
σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της
σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη
συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες
αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα,
για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε
οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την
παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου
σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε
ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη
νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης,
θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής
(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,
8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας,
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών,
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της,
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των
μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων,
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.
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