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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 955 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΡΩΤΗMATA ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ 

«Ερώτηση 1  
Στο άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα απαιτείται:  
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:  
{………….}  
β) τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τα ζητούμενα στο Παράρτημα «Α» 
της Διακήρυξης, ήτοι βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση εργοδότη, ασφαλιστική 
ενημερότητα.  
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι:  
● Η απαίτηση για την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας για τα στελέχη της 
Ομάδας Έργου καλύπτεται με την προσκόμιση του πιστοποιητικού εκδιδόμενο από 
τον e-ΕΦΚΑ του προσφέροντα οικονομικού φορέα (όπως απαιτείται στο άρθρο 
2.2.9.2 Β1.β.ii) και βεβαίωσης του φορέα ότι τα ως άνω στελέχη είναι υπάλληλοι με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας.  
● Η απαίτηση για την προσκόμιση βεβαίωσης εργοδότη καλύπτεται με την προσκόμιση 
των εγγράφων «Βεβαίωση προϋπηρεσίας» των στελεχών της Ομάδας Έργου όπως 
εκδίδεται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) καθώς 
και από Υπεύθυνη Δήλωση του στελέχους ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του είναι 
αληθή και ακριβή ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω gov.gr. » 
 

 
Όπως αναφέρεται στους όρους της διακήρυξης. 
 
 
 



 
 

 
 

«Ερώτηση 2 
Στο άρθρο 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής απαιτείται:  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία  
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία:  
{………….}  
γ) Συμφωνητικό Εχεμύθειας – Δήλωση Εμπιστευτικότητας, νομίμως υπογεγραμμένο 
σύμφωνα με το παράρτημα Γ της παρούσας.  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τον τρόπο κατάθεσης του Συμφωνητικού 
Εχεμύθειας - Δήλωσης Εμπιστευτικότητας δεδομένου ότι χρειάζεται να υπογραφεί 
και από τους δύο συμβαλλόμενους, την ΕΑΒ Α.Ε. και τον προσφέροντα οικονομικό 
φορέα.» 

Όπως αναφέρεται στους όρους της διακήρυξης. 
 
 

«Ερώτηση 3  
Στο άρθρο 5.1 Τρόπος πληρωμής αναφέρεται:  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, πλην του 
ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την ΕΑΒ. Ιδίως, ενδεικτικά, ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις 
ακόλουθες δαπάνες / 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, σύμφωνα με το άρθρο 4 ν. 
4013/2011, όπως ισχύει.  
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.  
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .  
δ) Κάθε σχετική δαπάνη / επιβάρυνση για αμοιβές προσωπικού ή συνεργατών του 
Αναδόχου, κόστος ασφαλιστικών εισφορών, κόστος μεταφοράς ή μετακίνησης του 
προσωπικού του Αναδόχου, γενικά έξοδα του Αναδόχου κ.λπ.  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .  
Σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 4912/2022 Νόμο όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ με Αρ. 
Φύλλου 59/17.03.2022, συγκροτείται Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

 
Μετά την ψήφιση του ν. 4912/2022, και σύμφωνα με τις μεταβατικές 
διατάξεις αυτού (αρ. 17), η ΕΑΑΔΗΣΥ εξακολουθεί να υφίσταται και ο ν. 
4013/2011 εξακολουθεί να ισχύει. Ως εκ τούτου, η κράτηση υπέρ 
ΕΑΑΔΗΣΥ (0,07%) καταβάλλεται κανονικά, σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 3 του 
ν. 4013/2011, ως αντικαταστάθηκε με το αρ. 44 του ν. 4605/2019 (σχετ. 
πρβλ. αρ. 235 παρ. 1 ν. 4610/2019), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει μέχρις 
καταργήσεως του. 
Όσον αφορά το γ) η κράτηση σύμφωνα με το ν.4912/2022 ανέρχεται σε 
0,01%. 



 
 

 
 

από τη συγχώνευση των δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με αρμοδιότητες στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.).  
Ακόμα βάσει του Άρθρου 7 του ως άνω Νόμου «Οικονομική αυτοτέλεια - 
Αντικατάσταση άρθρου 350 ν. 4412/2016» Το άρθρο 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 
αντικαθίσταται ως εξής:  
3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής, επιβάλλεται κράτηση ύψους 
0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον ν. 
4413/2016 (Α΄ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή 
προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή 
υπουργική απόφαση του πέμπτου εδαφίου. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.  
Στο ως άνω πλαίσιο παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν οι περιπτώσεις α & γ 
της παραγράφου 5.1.2 του άρθρου 5.1 αναπροσαρμόζονται σε συνολική κράτηση 
ύψους 0,1% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).» 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 
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