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Αμαθξοικά με ηξμ Δημόζιξ Αμξικηό Ηλεκηοξμικό Διαγωμιζμό, με αμηικείμεμξ ηημ 

ποξμήθεια με ηίηλξ: «Αμτικατάσταση κουυωμάτωμ σχολείωμ ΔΕ Μαλίωμ» 

ποξϋπξλξγιζμξύ 155.635,69 €, ξ ξπξίξπ είμαι ζε ενέλινη, ζαπ γμωζηξπξιξύμε όηι ζηιπ 

27/10/2020 δημξζιεύηηκε ξ Ν.4738/2020(ΦΕΚ 207 Α’), με ηξ άοθοξ 267 ηξρ ξπξίξρ 

ηοξπξπξιείηαι η παο.2 και ποξζηίθεηαι παο.2Α ζηξ άοθοξ 73 ηξρ Ν.4412/2016.  

ε ζρμέςεια ηωμ παοαπάμω ηοξπξπξιείηαι – ζρμπληοώμεηαι ηξ άοθοξ 2.2.3.2 ηηπ εμ 

λόγω διακήορνηπ ωπ ενήπ:  
2.2.3.2. Σηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:  

α) όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηό έρεη δηαπηζησζεί από δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, ζύκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρώξαο όπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή  

β) όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο.  

Αλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιύπηνπλ ηόζν ηελ θύξηα 

όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

Οη ππνρξεώζεηο ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ δελ ζεσξείηαη όηη έρνπλ αζεηεζεί εθόζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 

ιεμηπξόζεζκεο ή εθόζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό πνπ ηεξείηαη. Σηελ 

πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθό 

εξώηεκα ηνπ Δπξσπατθνύ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Σύκβαζεο [ΔΔΔΣ], κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεώζεηο όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ 

ππνρξεώζεηο ηνπ. Οη πεξ. α΄ θαη β΄ παύνπλ λα εθαξκόδνληαη όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

εθπιεξώζεη ηηο αλσηέξσ ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 
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ηόθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην 

κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο όξνπο ηνπ δεζκεπηηθνύ δηαθαλνληζκνύ ή/θαη  

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη έρνπλ επηβιεζεί 

ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απόθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, σο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» 

ζνβαξόηεηαο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δύν 

(2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 

πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από δύν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππό αα΄ θαη ββ΄ θπξώζεηο 

πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ. 
 

 

       Ο Αμηιδήμαοςξπ  

  Οικξμξμικώμ Τπηοεζιώμ 
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