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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ 
Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

1.1.1 τοιχεία  

Επωνυμία ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΝΟΙΑΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Σμφρνθσ 25 

Ρόλθ Λαμία 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 351 32 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL64,NUTSGR242,NUTS244 

Τθλζωωνο 22313-51117,22213-50819 

Φαξ 22313-51125 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@1035.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ Καββαδίασ Ιωάννθσ-Λακοφρα Αςπαςία 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://kkppstereas.gr 

 

1.1.2 Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Κζντρο Κοινωνικισ Ρρόνοιασ Ρεριωζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ               
( Ν.Ρ.Δ.Δ)  και ανικει ςτο Υπουργείο Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςωάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ. 

1.1.3 Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ ωροντίδα με παροχι καταλφματοσ για 
θλικιωμζνουσ – Ραιδία και άτομα με αναπθρία ( ωορζασ γενικισ διακυβζρνθςθσ) . 

1.1.4 τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα έγγραθα ηες ζύκβαζες είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζερε, πιήρε, άκεζε θαη δωρεάλ 

ειεθηροληθή πρόζβαζε ζηελ δηεύζσλζε (URL): κέζω ηες δηαδηθησαθής πύιες 

www.promitheus.gov.gr ηοσ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

β) Οη προζθορές πρέπεη λα σποβάιιοληαη ειεθηροληθά ζηελ δηεύζσλζε: 

www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαηηέρω πιεροθορίες είλαη δηαζέζηκες κε ηελ προβιεπόκελε ζηελ παράγραθο 

2.1.4 ηες παρούζας δηαδηθαζία. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

1.2.1 Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 
4412/16. Σε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ χρθςιμοποιείται το Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 

http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2.2 Θζμα διακιρυξθσ 

¨Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ (CPV: 90910000-9) των Ραραρτθμάτων του Κζντρου 
Κοινωνικισ Ρρόνοιασ Ρεριωζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ (Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε.) δωδεκάμθνθσ διάρκειασ 
(2021-22)¨ 

1.2.3 Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 0419  ¨Αμοιβζσ για δαπάνεσ 
κακαριότθτασ¨  του προχπολογιςμοφ του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. με τθν Απόωαςθ ζγκριςθσ δζςμευςθσ 
πίςτωςθσ: 41669/1135/27-10-2020 του Υπουργοφ Εργαςίασ & κοινωνικϊν Υποκζςεων με 
Θζμα « Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ». 



1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζύκβαζεο 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ (κωδικόσ 
του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV: 90910000-9) των Ραραρτθμάτων του 
Κζντρου Κοινωνικισ Ρρόνοιασ Ρεριωζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, ςφμωωνα με τισ αναλυτικζσ 
τεχνικζσ προδιαγραωζσ του Ραραρτιματοσ III. Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα Ραραρτιματα I και ΙΙ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν τριάντα χιλιάδων 
ευρϊ (130.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: εκατόν 
τζςςερισ χιλιάδεσ οκτακόςια τριάντα οκτϊ ευρϊ και εβδομιντα ζνα λεπτά (104.838,71€) 
Φ.Ρ.Α: είκοςι πζντε χιλιάδεσ εκατόν εξιντα ζνα  ευρϊ και είκοςι εννζα λεπτά (25.161,29€), 
αωορά  παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κτιρίων των Ραραρτθμάτων του Κζντρου 
Κοινωνικισ Ρρόνοιασ Ρεριωζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ (CPV: 90910000-9) διάρκειασ 12 μθνϊν 
για τα ζτθ 2021 και 2022 και κα βαρφνει τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ του Κζντρου Κοινωνικισ Ρρόνοιασ Ρεριωζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ ςτον ΚΑΕ 
0419. Το Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. προζβθ ςτον προγραμματιςμό και προχπολογιςμό του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ με βάςθ τισ ανάγκεσ του και  το δθμόςιο ςυμωζρον.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι ηρία (3) ηκήκαηα: 

ΤΜΘΜΑ 1  : «Ραράρτθμα Αμεα Φκιϊτιδασ», Ρ.Ε.Ο. Λαμίασ-Λάριςασ, Δομοκόσ, εκτιμϊμενθσ 
αξίασ  26.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ 5.032,26 ευρϊ. 

ΤΜΘΜΑ 2  : «Ραράρτθμα Ρροςταςίασ Ραιδιοφ Φκιϊτιδασ», ιςόγειο και 1οσ όροωοσ», Σμφρνθσ 
25, Λαμία, εκτιμϊμενθσ αξίασ 27.300,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ  5.283,87 
ευρϊ. 

ΤΜΘΜΑ 3 :«Ραράρτθμα Αμεα Εφβοιασ, Βακφ Αυλίδασ, Χαλκίδα», εκτιμϊμενθσ αξίασ 76.700,00 
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ 14.845,16 ευρϊ. 

Υπάρτοσλ ηρία (3) ηκήκαηα. Προζθορές υποβάλλονται για επιμζρουσ, ένα ή 

πεπιζζόηεπα, ημήμαηα (κερηθή προζθορά) ή για ηο ζύνολο ηων ημημάηων  τθσ διακιρυξθσ. 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςωοράσ, βάςει  τιμισ. Δεν υπάρχει μζγιςτοσ αρικμόσ τμθμάτων που μπορεί να ανατεκεί ςε 
ζναν προςωζροντα.  Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12) μινεσ. 

 Επί ποινι απορρίψεωσ οι προςωορζσ των οικονομικϊν ωορζων δεν μποροφν να 

υπερβαίνουν τον προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ ανά τμιμα, όπωσ κακορίηεται ςτο 
παρόν άρκρο. 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα», 

2. Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

3. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

4. Του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εκνικό Τυπογραωείο, Εωθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

5. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των ωορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 46 
του Ν. 3801/2009 (Αϋ 163)«υκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», 

6. Του Ν.3852/2010 (Αϋ 87) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

7. του Ν.3861/2010 (Αϋ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαωάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα  Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

8. Του άρκρου 68 «Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν»  του 
Ν.3863/2010 (Α’ 115) «Νζο Αςωαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναωείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ 
εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 22 του Ν. 
4144/2013 (Αϋ 88) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςωάλιςθ και ςτθν 
αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 
Αςωάλιςθσ και Ρρόνοιασ», 

9. Του άρκρου 21 του Ν.3871/2010  (Αϋ 141) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ»,  

10. του Ν.4013/2011 (Αϋ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων– Αντικατάςταςθ του ζκτου 
κεωαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

11. Του άρκρου 26 «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ» του Ν.4024/2011 (Αϋ 226) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο 
μιςκολόγιο βακμολόγιο, εργαςιακι εωεδρεία & άλλεσ διατάξεισ εωαρμογισ του 
μεςοπρόκεςμου πλαίςιο δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012 -2015» και των ςχετικϊν 
εγκυκλίων και αποωάςεων που εκδόκθκαν  περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων,  

12. Του Ν.4093/2012 (Αϋ222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 2013-2016 - Επείγοντα Μζτρα Εωαρμογισ του ν. 4046/2012 και του 
Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

13. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

14. Τθσ παρ. Η «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 
για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», του Ν. 
4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μζτρα εωαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013», 
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15. Του άρκρου 64 του Ν.4172/13 (Αϋ 167) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 
εωαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

16. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

17. Του Ν.4257/2014 (Αϋ 93) αρκρ. 63 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπ. 
Εςωτερικϊν» 

18. Του Ν.4270/14 (Αϋ143)  «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ(ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει με τον Ν. 4336/2015 (Αϋ 94), τον Ν. 4337/2015 (Αϋ 129 ), τον Ν. 4412/2016 
(Αϋ147) και άλλεσ διατάξεισ,   

19. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

20. Του άρκρου 4 του Ρ.Δ.118/2007 (Αϋ 150) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ)», 

21.Του άρκρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΥΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργθςθ και ςυγχϊνευςθ των  
Ν.Ρ.Δ.Δ. και του ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα».  
 

   22.Τθν αρικμ. πρωτ. οικ. Δ1/49496/16036/20-11-2019 (ΦΕΚ 985/ΥΟΔΔ/21-11-  
2019).απόωαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςωάλιςθσ και Ρρόνοιασ, ςχετικά με το 
διοριςμό Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτο Κζντρο Κοινωνικισ Ρρόνοιασ Ρεριωζρειασ Στερεάσ 
Ελλάδασ. 

 
23.Τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόωαςθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 (Β’ 3400) «φκμιςθ των      
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταωορϊν και Δικτφων » 

24.Τθσ Απόωαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ με αρ. 
Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) », 

25.Τθσ με αρικμ. 158/2016 Απόωαςθ τθσ Αρχισ με κζμα «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου 
Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (Βϋ 3698). 

26. Τθν υπ. αρικμ.23θ/08-10-2020 (κζμα 6ο) απόωαςθ Δ.Σ του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε “ Ρερί ζγκριςθσ 
Ανοικτοφ δθμόςιου θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν κακαριότθτα των κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων του ‘’. 

28. Τθν υπ. αρικμ. 41669/1135/27-10-2020 Απόωαςθσ του Υπουργοφ Εργαςίασ & κοινωνικϊν 
Υποκζςεων με Θζμα « Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ». 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

1. Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν ςτο ςφςτθμα ορίηεται θ 30/10/2020 θμζρα 
Παραςκευι και ϊρα 22:00 μ.μ. Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν 
είναι θ 16/11/2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 22.00 μ.μ. (άρκρο 121 του ν. 4412/2016 

όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 του Ν.4605/19.).  
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Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν  Παραςκευι 20 Νοεμβρίου 2020 και 
ϊρα 09:00 πμ. 

Θ υποβολι προςωοράσ τεκμαίρει τθν εκ μζρουσ του προςωζροντοσ πλιρθ γνϊςθ τθσ 
διαμόρωωςθσ και κατάςταςθσ των ωσ άνω κτιρίων. Επικεϊρθςθ των χϊρων των τμθμάτων 
είναι δυνατι, μζχρι και τζςςερισ μζρεσ πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τουσ υπαλλιλουσ που αναωζρονται ςτο άρκρο 1.1 τθσ παροφςασ 
(αρμόδιοι υπάλλθλοι για παροχι πλθροωοριϊν). 

1.6 Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Η δηάρθεηα ηες ζύκβαζες ορίδεηαη ζε έλα έηος (12μθνθ διάρκεια). Θ ιςχφσ των 
ςυμβάςεων κα ξεκινιςει ςε χρόνο μεταγενζςτερο των ιδθ τρεχουςϊν ςυμβάςεων 
κακαριότθτασ. 

1.7 Γεκνζηόηεηα 

1.7.1 Δθμοςιότθτα 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τα Ραραρτιματα αυτισ κα 
καταχωρθκοφν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ), 
ςφμωωνα με το άρκρο 66 Ν. 4412/2016.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr,όπου ζλαβε Συςτθμικό 
Αρικμό :101632 

Δθμοςίευςθ περίλθψθσ, των ουςιωδϊν ςτοιχείων, τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  κα γίνει   
ςε δφο (2) θμεριςιεσ οικονομικζσ εωθμερίδεσ ευρείασ κυκλοωορίασ, ςε τοπικι εωθμερίδα τθσ 
Λαμίασ και Χαλκίδασ όπωσ προβλζπεται από τθν υπ.αρικμ. 196/03-08-2017 απόωαςθ του 
Υπουργείου Ψθωιακισ Ρολιτικισ Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ. Θα αποςταλεί προσ 
δθμοςίευςθ ςτα ωφλλα τθσ Ραραςκευι 30 Οκτωβρίου 2020 ςτισ εωθμερίδεσ: ¨ Δθμοπραςιϊν 
και πλειςτθριαςμϊν¨ ,  ¨Γενικι Δθμοπραςιϊν . 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ κα είναι διακζςιμθ ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. ςτθ διεφκυνςθ (URL) : http://kkppstereas.gr ςτθν διαδρομι : 
Διαγωνιςμοί - Ρρομικειεσ►Διαγωνιςμόσ κακαριότθτασ ζτουσ 2018-19 ςτισ 05/09/2018,ώζηε 

λα σπάρτεη ειεύζερε, πιήρες, άκεζε θαη δωρεάλ πρόζβαζε ζηα έγγραθα ηες ζύκβαζες. 

Θ Διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτον Ρίνακα Ανακοινϊςεων του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

Επιπλζον, θ διακιρυξθ κα διατίκεται από το Τμιμα Ρρομθκειϊν κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ ςτθ Σμφρνθσ 25, Λαμία. Τθλζωωνο επικοινωνίασ είναι το: 22313 51117, ο 
αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ  (fax) είναι το: 22313 51125 και θ διεφκυνςθ  θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-mail) τθσ ανακζτουςασ αρχισ είναι: promithies@1035.syzefxis.gov.gr 

1.7.2 Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον 
εργολάβο ι τον προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ, κατ’ εωαρμογι τθσ παρ. 3 του Ν.. 
3548/2007, πριν τθν υπογραωι των ςχετικϊν ςυμβάςεων. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
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1.8 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ 
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ ανωτζρω παραγράωου ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικοφ ωορζα. Εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με τα 
κατάλλθλα μζςα, ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβάλω τθν ακεραιότθτά του μπορεί να τον αποκλείςει από 
τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ (παρ. 4, εδ. κ του άρκρου 73 του Ν.4412/2016). Ωσ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ τα προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010 (Αϋ115). 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροωοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 (Αϋ147) είναι τα ακόλουκα: 

1. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα: Ραράρτθμα Ι ¨Αναλυτικι περιγραωι 
ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ¨, Ραράρτθμα ΙΙ ¨ Συχνότθτα και 
ϊρεσ κακαριςμοφ ανά υπθρεςία¨, Ραράρτθμα ΙΙΙ ¨ Τεχνικι προςωορά¨, Ραράρτθμα  
IV ¨Οικονομικισ προςωορά¨, Ραράρτθμα V ¨Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν¨, 
Ραράρτθμα VΙ ¨Σχζδιο  Σφμβαςθσ¨ και Ραράρτθμα VΙΙ ¨ΤΕΥΔ¨ που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ , 

2. το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 
3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 

ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραωζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, που παρζχει θ 
ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 του ν. 4412/2016 και  

4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ.  
 

2.1.2  ειρά ιςχφοσ 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ ι/και θ εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ αςυμωωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν τθν κάτωκι 
ςειρά ιςχφοσ: 
1. Το ςυμωωνθτικό. 
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2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 
3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 
ανακζτουςα αρχι 
4.  Θ τεχνικι και οικονομικι προςωορά του αναδόχου 

2.1.3 Επικοινωνία Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ 

Θ θλεκτρονικι υποβολι, θ επικοινωνία και οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν εκτελοφνται με τθ 
χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.4 Παροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων για να κεωρθκοφν ζγκαιρα υποβάλλονται 
θλεκτρονικά, το αργότερο  ζξι (06) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςωορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., το αργότερο τζςςερισ θμζρεσ 
πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςωορϊν.  

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται 
από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν 
ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και 
απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθωιακά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθωιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, 
οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων 
των αναγκαίων πλθροωοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 
οικονομικό ωορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από 
τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςωορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν που 
ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν (άρκρο 
121, παρ.5 του ν. 4412/2016). 

2.1.5 Γλϊςςα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςωορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (άρκρο 92, 
παρ.4 του ν. 4412/2016). 

Τα αποδεικτικά ζγγραωα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά 
εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραωα που αωοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ και που 
κα κατατεκοφν από τουσ προςωζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα 
επικυρωμζνα, και θ μετάωραςθ των εν λόγω εγγράωων μπορεί να γίνει είτε από τθ 
μεταωραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά 

http://www.promitheus.gov.gr/
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τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταωραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υωίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράωου και δικαιολογθτικοφ που 
αωορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορωι επικυρωμζνθσ ωωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από 
το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραωο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςωζροντοσ, 
είτε από το πρωτότυπο ζγγραωο με τθν ςωραγίδα ‘’Apostile” ςφμωωνα με τθν ςυνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των 
άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι.  

Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.6 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα 
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ  Συμωωνίασ περί Δθμόςιων Συμβάςεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Αϋ139),  και 
ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 
Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

Οι ςυμμετζχοντεσ που προςκομίηουν εγγυθτικζσ αλλοδαπισ χϊρασ πρζπει να 
βεβαιϊνουν αν ζχει γίνει θ δζουςα γνωςτοποίθςθ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (αν πρόκειται 
για ιδρφματα εδρεφοντα ςτθν Ε.Ε. ι τον Ε.Ο.Χ.) ι αν ζχει δοκεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 
ςχετικι άδεια (αν πρόκειται για ιδρφματα εδρεφοντα ςε τρίτθ χϊρα). Τζλοσ είναι υποχρεωτικι 
θ αναγραωι των υπευκφνων επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ των πιςτωτικϊν ι 
χρθματοδοτικϊν ιδρυμάτων που χοριγθςαν τθν εκάςτοτε κρινόμενθ εγγυθτικι επιςτολι, 
προκειμζνου να εξακριβϊνεται θ γνθςιότθτα και θ πλθρότθτα των προςκομιηόμενων 
επιςτολϊν. Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Ρρομθκευτϊν οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράωου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, 
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον 
Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ ωορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν 
περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ 
όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ 
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον 
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εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν μετά από απλι ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ιβ) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Σχετικό υπόδειγμα  για διευκόλυνςθ των οικονομικϊν ωορζων παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα V. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει ηε Σσκθωλία περί Δεκόζηωλ Σσκβάζεωλ, 

ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται 
από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ςτο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 
γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ 
διεκνείσ ςυμωωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα 
αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ ωορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμωωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα 
αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ ωορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ. Θ 
Α.Α. μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορωι, εωόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε 2% επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ για ζνα ι 
περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, των προςωερόμενων τμθμάτων. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
(Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016). 
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H εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιζχει τα αναγκαία ςτοιχεία, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147), το άρκρο 2.1.6 ¨Εγγυιςεισ¨, το Ραράρτθμα V 
¨Υποδείγματα  Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν¨ και το τμιμα ι τα τμιματα για τα οποία ο οικονομικόσ 
ωορζασ κατακζτει προςωορά. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ 
μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςωοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςωορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά 
από τον προςωζροντα να παρατείνει τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ μετά:  
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςωυγισ ι τθν ζκδοςθ απόωαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ και  
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςωαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ 
απόωαςθσ επ’ αυτϊν.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων αποςφρει τθν προςωορά του 
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει με το ΤΕΥΔ ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που 
αναωζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147), δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα 
προβλεπόμενα ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο χριςτθσ − οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικά ςε μορωι αρχείου. Pdf και υποχρεοφται να τθν υποβάλλει ςτθν υπθρεςία ςε 
ζντυπθ μορωι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι  
υποβολι. 

Ρροσ διευκόλυνςθ των ςυμμετεχόντων δίνεται ακολοφκωσ πίνακασ  με τα ποςά των 
εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ ανά τμιμα: 

 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΧΩΡΙ Φ.Π.Α 

ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΗ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

1 

Ραράρτθμα Αμεα 
Φκιϊτιδασ, Ρ.Ε.Ο. 
Λαμίασ-Λάριςασ, 

Δομοκόσ 

20.967,74 419,35 

2 

Ραράρτθμα Ρροςταςίασ 
Ραιδιοφ Φκιϊτιδασ, 

ιςόγειο και 1οσ όροωοσ, 
Σμφρνθσ 25, Λαμία 

22.016,13 440,32 

3 
Ραράρτθμα Αμεα 

Εφβοιασ, Βακφ Αυλίδασ, 
Χαλκίδα 

61.854,84 1.237,10 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
(διαγωνιςμό) προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν 
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πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόωαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαωκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και 
όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ ωορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, 
ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία 
των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με 
το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαωίου  αωορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου 

αωορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαωίων αωορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςωζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι 
ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
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διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςωζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 
αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Αν ο προςωζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςωάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
του είτε καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. Σχετικι διλωςθ του 
προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα περιλαμβάνεται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ 
διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Κατ' εξαίρεςθ ο προςωζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμωωνα με τθν  παροφςα 
παράγραωο, κα ιταν ςαωϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των ωόρων ι των 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ ωορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οωείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 
του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμωωνα με το τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 2 
του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ.  
 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, ότι δθλ. κατά τθν εκτζλεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων δεν  τθρεί  τισ υποχρεϊςεισ 
του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του παραπάνω 
νόμου. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  
(β)  εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ. 
Ειδικά για τθν παροφςα ςφμβαςθ  παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ωσ ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα νοοφνται, ιδίωσ, οι λόγοι που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 68 του ν. 3863/2010. 

2.2.3.4. Ο προςωζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 
περιπτϊςεισ  

2.2.3.5. Ρροςωζρων οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόωαςθ. Θ απόωαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.6. Οικονομικόσ ωορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόωαςθ 
του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναωι με 
παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ.   

2.2.5 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά τα κριτιρια τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράωου 2.2.4), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Δφνανται, επίςθσ, να 
ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να 
ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ 
τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. Υπό τουσ ίδιουσ 
όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων ωορζων. 

2.2.6 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.6.1 Προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και β) πλθροφν τo ςχετικό κριτιριο επιλογισ 
τθσ  παραγράωου  2.2.4, τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ, 
ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Βϋ3698/16-11-2016), ςφμωωνα με το 
Ραράρτθμα VII τθσ παροφςασ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίςτθκε από τθν ανακζτουςα αρχι βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόωαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορωι είναι αναρτθμζνο ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ ωσ ςυνθμμζνο αρχείο του διαγωνιςμοφ . 

Σο ΣΕΤΔ υπογράφεται ψθφιακά από κάκε υπόχρεο ςτθν υποβολι του ςφμωωνα με το άρκρο 
2.4.3 ¨Ρεριεχόμενα ωακζλου Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Τεχνικι προςωορά¨. 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5, 
κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 
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παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ 
του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.5. τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν 
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που 
αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ 
και ότι πλθροφν το  κριτιριο επιλογισ τθσ παραγράωου 2.2.4. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του 
οποίου ςτθρίηεται, εωόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον 
οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράωων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και  2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναωείσ πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ 
εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό ωάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 
εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016.  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα 
αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά 
εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι 
προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά1: 

α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ 
μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 
διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 
προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα 

                                                           
1
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράωων εγγράωων 

ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραωα δθμοςίων εγγράωων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράωων των 

δθμοςίων εγγράωων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 
ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υωίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράωων. 

 2. Απλά αντίγραωα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράωων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ 
χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ 
υποβολισ δθμοςίων εγγράωων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από 
διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμωωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραωα ιδιωτικϊν εγγράωων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα ιδιωτικϊν εγγράωων τα οποία 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 
4194/2013), κακϊσ και ευκρινι ωωτοαντίγραωα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράωων ωζρουν 
κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραωα και επικυρωμζνα αντίγραωα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραωα των δικαιολογθτικϊν 

εγγράωων, εωόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραωο, 

β) για τθν παράγραωο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Ειδικότερα, ενιμερο πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια 
κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι ο προμθκευτισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ 
τισ υποχρεϊςεισ του που αωοροφν ςτισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ (κυρίασ και 
επικουρικισ) και ωσ προσ τισ ωορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. Διευκρινίηεται ότι το 
πιςτοποιθτικό αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ κα αωορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με 
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ και όχι μόνο τουσ 
αςωαλιςμζνουσ του Ι.Κ.Α. 
 Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει επιπλζον ψθφιακά υπογεγραμμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςι του αναωορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ (ςτθν 
περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αωορά 
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςωάλιςθσ) ςτουσ οποίου οωείλει να καταβάλει 
ειςωορζσ.  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωα ι πιςτοποιθτικά ι 
όπου το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ 
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ ωορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναωζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι 
ότι τα ζγγραωα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ 
παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2. 
γ) για τισ περιπτϊςεισ α και β τθσ παραγράωου 2.2.3.3 και για τθν παράγραωο 2.2.3.6. 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ενϊπιον αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν 
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ και  ότι δεν 
ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόωαςθ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράωου 2.2.4. απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για 
τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  προςκομίηουν: 
Βεβαίωςθ του οικείου Επιμελθτθρίου με το ειδικό επάγγελμά τουσ κατά τθν θμζρα 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ μποροφν να αποδεικνφουν το ειδικό 
επάγγελμά τουσ με οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο (ενδεικτικά αναφζρεται θ βεβαίωςθ 
από αρμόδια φορολογικι αρχι ζναρξθσ εργαςιϊν φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, 
βεβαίωςθ αρμόδιασ φορολογικισ αρχισ από τθν οποία να προκφπτει ο κωδικόσ αρικμόσ 
δραςτθριοτιτων), ςυμπεριλαμβανομζνθσ ζνορκθσ διλωςθσ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, 
ςτθν οποία αναφζρεται το ειδικό επάγγελμά τουσ. 
Τα αλλοδαπά ωυςικά ι νομικά πρόςωπα, εωόςον οι οικονομικοί ωορείσ πρζπει να διακζτουν 
ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ 
ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, απαιτείται να προςκομίηουν τθν ζγκριςθ αυτι ι 
ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
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 Β.3. ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά 
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ, όπωσ ιςχφον καταςτατικό ι  ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ. ανάλογα με τθ νομικι μορωι του διαγωνιηομζνου.  

Β.4. α) θ ανακζτουςα αρχι, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςωορϊν, 
υποβάλλει γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του 
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να 
προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των 
υποψθωίων. Το πιςτοποιθτικό αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ. Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ 
προκεςμίασ, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να προχωριςει ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 
β) για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν 
Ραροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ» οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ 
προςκομίηουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον 
ςυμβολαιογράωου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ. 
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.5 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για 
τον ςκοπό αυτό (Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα 
μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμωωνθτικό μεταξφ προςωζροντοσ και τρίτου, ςτισ 
ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο. 

2.3 Κξηηήξην Αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςωορά  βάςει τιμισ ανά τμιμα. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ 
Διακιρυξθσ για  όλεσ τισ περιγραωόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά τμιμα.  
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ. 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται 
υποχρεωτικά ψθωιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, 
είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ (Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016). 

2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 
Υπουργικι Απόωαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ 
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθωιακι υπογραωι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθωιακισ 
υπογραωισ και να εγγραωοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραωισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 
3.4 τθσ  Υπουργικισ Απόωαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ 
Απόωαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςωοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι 
ανακοίνωςι τθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα: 

(α) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςωορά» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι 
προςωορά  ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςωορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά.  

Από τον προςωζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, 
αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 

Δε χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ 
προςωερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 
προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Οι οικονομικοί ωορείσ ςυντάςςουν τθν οικονομικι τουσ προςωορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει 
τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράωοντα ψθωιακά και υποβάλλονται από τον 
προςωζροντα.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι ωόρμα του 
ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραωεί 
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
μινυμα και ο προςωζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]. Εωόςον, οι 
οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ 
του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί ωορείσ πρζπει να επιςυνάπτουν ψθωιακά υπογεγραμμζνα τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςφμωωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ προςωοράσ (Ραράρτθμα 
ΙV). 
Ο χριςτθσ - οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράωεται παρακάτω: 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορωι αρχείων τφπου .pdf και εωόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, ωζρουν ορατι μθ κρυπτογραωθμζνθ ψθωιακι υπογραωι 
ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραωισ. 
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Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςωοράσ, θ όποια 
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό ωορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι 
ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραωα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ιδιωτικοφσ ωορείσ και δεν ωζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραωα που 
ωζρουν τθ Σωραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία ωζρουν ψθωιακι υπογραωι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά ωυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να αποδζχεται ςε 
αντίγραωα των πρωτοτφπων. 
Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςωζροντεσ και υποψιωιουσ ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορωι και ςε 
εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει 
θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Σεχνικι Προςφορά»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

1) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Βϋ 3698 και  ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-
12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα αναωερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.6.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 
προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε 
επεξεργάςιμθ μορωι αρχείου .doc, ςτο ΕΣΘΔΘΣ ωσ ςυνθμμζνο αρχείο του διαγωνιςμοφ  και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα VII). 

Η ςποσπέυζη ςποβολήρ ςπεύθςνηρ δήλυζηρ (Τ.Ε.Υ.Δ.) αθοπά ζε κάθε ππόζυπο πος είναι 

μέλορ ηος διοικηηικού, διεςθςνηικού ή εποπηικού οπγάνος ηος εν λόγυ οικονομικού θοπέα 

ή έσει εξοςζία εκπποζώπηζηρ, λήτηρ αποθάζευν ή ελέγσος ζε αςηό. 

Η ςποσπέυζη ηος πποηγούμενος εδαθίος αθοπά ιδίυρ: 

α) ζηιρ πεπιπηώζειρ εηαιπειών πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ (Ε.Π.Ε.) και πποζυπικών εηαιπειών 

(O.E. και Ε.Ε.), ηοςρ διασειπιζηέρ, 

β) ζηιρ πεπιπηώζειρ ανυνύμυν εηαιπειών (Α.Ε.), ηον Διεςθύνονηα Σύμβοςλο, καθώρ και 

όλα ηα μέλη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. 
για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψθφιακά από κάκε υπόχρεο ςτθν υποβολι του. 

2) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 τισ παραγράωουσ 
2.1.6 και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το Παράρτθμα ΙΙΙ ¨Σεχνικι προςφορά¨ τθσ 
Διακιρυξθσ.  Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ςυνεπάγεται τθν αποδοχι των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν. 

Οι οικονομικοί ωορείσ αναωζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 
μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

ΑΔΑ: ΩΓ1ΗΟΞ8Ψ-Η9Δ



22 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ τθν ετιςια τιμι ανά τμιμα χωρίσ Φ.Ρ.Α. To 
υπόδειγμα οικονομικισ προςωοράσ ςε επεξεργάςιμθ μορωι αρχείου .doc, παρατίκεται ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα IV). 

Η τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ανά τμιμα ςε ευρϊ, χωρίσ να 
ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι προςωορζσ επί ποινι απόρριψθσ δίνονται ςε ευρϊ. Θ 
αναγραωι τθσ τιμισ ςε ευρϊ γίνεται με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθωίο. 
το ςφςτθμα του ΕΗΔΗ αναγράφεται το ςυνολικό 12μθνο κόςτοσ χωρίσ Φ.Π.Α. Το 
ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό τθσ ανωτζρω τιμισ χωρίσ Φ.Ρ.Α κα υπολογίηεται αυτόματα από 
το ςφςτθμα.  
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςωορά, ο 
προςωζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)ωάκελλο “οικονομικι προςωορά” τθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςωορά του ψθωιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 
(ςφμωωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε 
μορωι pdf. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπζρ  
τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα 
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ 
τιμι, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει 
τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα 
αρχι  ςτο άρκρο 1.3 τθσ παροφςασ.  
Οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ, επί ποινι αποκλειςμοφ, 
υποχρεοφνται να αναωζρουν ςτθν προςωορά τουσ, εκτόσ των άλλων, τα εξισ: 
α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο. 
β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 
γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 
δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αωορά τισ πάςθσ ωφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ 
αυτϊν των εργαηομζνων. 
ε) Το φψοσ των αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.  
ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων. 

Στθ δωδεκάμθνθ χρονικι περίοδο τθσ ςφμβαςθσ οι θμζρεσ κατά τισ οποίεσ κα παράςχει τισ 
υπθρεςίεσ κακαριςμοφ ο ανάδοχοσ και με βάςθ τισ οποίεσ κα υποβάλλει τθν προςωορά του 
υπολογίηονται με βάςθ τα όςα αναωζρονται ςτο Παράρτθμα ΙΙ  
Τα ανωτζρω ςτοιχεία, επί ποινι αποκλειςμοφ, εξειδικεφονται ςε χωριςτό κεωάλαιο τθσ 
προςωοράσ , ςφμωωνα με το Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ . 
τθν προςφορά τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ,  πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό 
διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλωςίμων, του εργολαβικοφ τουσ 
κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. το διοικθτικό κόςτοσ 
περιλαμβάνεται και κάκε τακτικι ι ζκτακτθ δαπάνθ που ζχει χαρακτιρα εφάπαξ 
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καταβολισ και δεν επιβαρφνει ποςοςτιαία τθν εργατικι αμοιβι. Σα ποςά και τα ποςοςτά 
δεν μποροφν να είναι μθδενικά. 
Επί ποινι απορρίψεωσ οι προςωορζσ των οικονομικϊν ωορζων δεν μποροφν να 
υπερβαίνουν τον προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ ανά τμιμα, όπωσ κακορίηεται ςτο  
άρκρο 1.3 ¨Συνοπτικι περιγραωι ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ¨ του 
παραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ.  
Με τθν οικονομικι προςωορά ο οικονομικόσ ωορζασ επιςυνάπτει αντίγραωο τθσ ςυλλογικισ 
ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για 
διάςτθμα πζντε  μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ 
δθλϊνεται ςτον πίνακα ¨Οικονομικι Ρροςωορά¨ του Ραραρτιματοσ IV : ¨Οικονομικι 
προςωορά¨. 

Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, 
τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι 
κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμωζρον, οπότε οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να 
επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ 
ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε 
όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ 
τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςωορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται 
πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 
2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ 
προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςωορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ 
προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαωινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 
3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά,  
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςωορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 
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του ν. 4412/2016 και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 
ενϊςεων. 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα 
τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΔΑ: ΩΓ1ΗΟΞ8Ψ-Η9Δ



25 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςωράγιςθ των  προςωορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ των ωακζλων των προςωορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

1. Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςωορά» τθν Παραςκευι 20 Νοεμβρίου 2020 και ϊρα 09:00 πμ. 

2. Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

3. Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά 
τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

Με τθν αποςωράγιςθ των ωσ άνω ωακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςωζρων που ςυνεχίηει ςε 
επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςωορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιωφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςωοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραωα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςωοράσ τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα 
οργάνων τθσ, εωαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςωορζσ, τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 
τεχνικισ προςωοράσ, ςφμωωνα με τουσ όρουσ των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ και τθν απόρριψθ 
των τεχνικϊν προςωορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν 
προςωορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ ςε πρακτικό, το 
οποίο υπογράωεται από τα μζλθ του οργάνου. Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ 
ωορείσ που ωζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. Θ αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ τεχνικισ 
προςωοράσ κα γίνει ταυτόχρονα ςε ενιαίο ςτάδιο. 

β) Οι κατά τα ανωτζρω ςωραγιςμζνοι ωάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςωορϊν, 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςωορϊν, 
αποςωραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ 
προςωορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενο ωσ άνω ςτάδιο αϋ οι ωάκελοι τθσ 
οικονομικισ προςωοράσ δεν αποςωραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι 
μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαωορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία 
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.4. τθσ παροφςασ.  

γ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν και 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν 
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κατάταξθ των προςωορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν 
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 
θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι που 
προτείνουν ςτθν προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα 
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 
εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςωορζσ.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόωαςθ/αποωάςεισ του 
αποωαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ 
προςωζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.  

Κατά των ανωτζρω αποωάςεων χωρεί ζνςταςθ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.4 τθσ 
παροφςασ.  

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - 
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραωα 
που εκδίδονται, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.6.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ 
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράωου 
2.2.4 αυτισ. Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο 
επίκαιρων αποδεικτικϊν μζςων.  Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ των 
δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι ορίηει ότι τα 
ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ δφο 
(02) μθνϊν ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςωζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορωι αρχείων pdf, και προςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. 
Πταν υπογράωονται από τον ίδιο ωζρουν ψθωιακι υπογραωι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ 
παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςωράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραωθσ, μζςω του Συςτιματοσ, 
ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω 
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςωορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
που κατατζκθκαν. 
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Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραωα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλειςμοφ) και 2.2.4 (κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ 
ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ. , ότι πλθροί, 
οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι 
πλθροί τα κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.4 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του ωακζλου ςτο 
αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραωο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, ςε κάκε προςωζροντα 
που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςωορά, ςφμωωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ 
από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, 
εωόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράωου 2.2.6.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ 
εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 
Το ςυμωωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα 
ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον 
προςωζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςωορά.  
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3.4 Δλζηάζεηο  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαωερόμενο οικονομικό ωορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ 
ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι  θμερομθνία 
υποβολισ προςωορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με τθ 
ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ ωόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ 
εγγράωου ςε μορωι αρχείου τφπου pdf το οποίο ωζρει ψθωιακι υπογραωι ςκλθρισ 
αποκικευςθσ. H ανακζτουςα αρχι αποωαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ 
τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμωωνα με τα οριηόμενα και ςτο 
άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του 
ν. 4412/2016, το οποίο επιςυνάπτεται ςε μορωι pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζωεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει 
δεκτι.  

Οι οικονομικοί ωορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ 
μζςω τθσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλο ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν 
ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά 
από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορωϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 
εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγύεζε (θαιήο εθηέιεζεο) 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με 
το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.6. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εωαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 
του αναδόχου.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ 
και ποςοτικισ παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροωι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται 
και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ. Ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των περιπτϊςεων α' ζωσ ςτ' τθσ 
παραγράωου 1 του άρκρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπωσ ιςχφει, κακϊσ και τθσ 
παραγράωου 3 του ωσ άνω άρκρου.  

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  
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Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κάκε αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ 
τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οωείλει δε να διαςωαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ 
του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Σε περίπτωςθ 
που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αωορά τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθ, πρζπει άμεςα να 
προβεί ςε αντικατάςταςθ  και πλιρωςθ των αντίςτοιχων κριτθρίων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα 
τθσ παραγράωου 2.2.6.2 τθσ παροφςασ, εωόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) 
ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν 
ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτισ παρ. 5 
και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Το Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 
του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόωαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 
άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

Το Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθ ςφμβαςθ όταν προκφπτουν λόγοι 

υπθρεςιακοί ι ανωτζρασ βίασ ι εάν εξαςωαλίςει τισ προχποκζςεισ κάλυψθσ των αναγκϊν 
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κακαριότθτασ των κτιρίων με δικά τθσ μζςα. Ρροσ τοφτο υποχρεοφται να ειδοποιιςει  τον 

ανάδοχο δεκαπζντε (15) θμζρεσ νωρίτερα. 

Το Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθ ςφμβαςθ χωρίσ καμία υποχρζωςθ εάν οι 
ανάγκεσ τθσ ςε προςωπικό καλυωκοφν από προςλιψεισ ι άλλο δθμόςιο ωορζα. 

Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ζναντι του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε., ςε περίπτωςθ 

καταργιςεωσ υπθρεςιϊν που ςτεγάηονται ςτα κτίρια τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ι υπαγωγισ 

τουσ ςε άλλο ωορζα εκτόσ του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικϊσ ι 

μερικϊσ θ ανάγκθ παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου που αωορά θ παροφςα Διακιρυξθ, 

οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τα ςυγκεκριμζνα κτίρια 
διακόπτεται με απόωαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ. Τζλοσ, ο ανάδοχοσ παραιτείται από 

κάκε αξίωςθ του ςε περίπτωςθ προςωρινισ διακοπισ λειτουργίασ υπθρεςιϊν για 

οποιοδιποτε λόγο. 
Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εωόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 
7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των τμθματικϊν παραδόςεων μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 
υπθρεςιϊν αυτϊν . Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των 
νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 
ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

1) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

2) Κράτθςθ φψουσ 3% επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ Ε.Α.Α.∆Θ.ΣΥ.  

3) Κράτθςθ ΟΓΑ ΧΑΤΟΣΘΜΟΥ φψουσ 20% επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ ΧΑΤΟΣΘΜΟΥ 
Ε.Α.Α.∆Θ.ΣΥ.  

4) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
ωόρου ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

 Ο ανάδοχοσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 
εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορωωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμωωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ 
και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του, 
θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί 
με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ 
μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του 
για παροχι εξθγιςεων, θ κφρωςθ τθσ  ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αωαιρείται/ςυμψθωίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 
των όρων  των παραγράωων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. 
(Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςωυγι για λόγουσ νομιμότθτασ 
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και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. Επί τθσ προςωυγισ, 
αποωαςίηει το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόωαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε ωφςεωσ διοικθτικι 
προςωυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. θ οποία και κα ειςθγείται  ςτθ Διεφκυνςθ 
Οικονομικοφ του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. για όλα τα ηθτιματα που αωοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ 
λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα 
που αωοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ  είναι δϊδεκα μθνϊν για τα ζτθ 2020 και 2021. Το εν λόγω χρονικό 
διάςτθμα αρχίηει από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτο ςυμωωνθτικό  και λιγει ςε διλθ 
θμερομθνία. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτικθκε, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 11 εδάωιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, 
ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ 
ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναωζρει 
τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναωερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν 
λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να 
είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόωαςθσ, 
θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, 
ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτθν απόωαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο με 
απόωαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό 
διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθωκεί 
ςχετικι απόωαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμωωνα με τθν 
παράγραωο 6 του άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ 
επιςτρζωονται με τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 
ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ 
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ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμωωνα με το άρκρο 
218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 5.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία 
που του τάχκθκε και εωόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Αναπροςαρμογι τιμισ δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

 

 

                                                                      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π..Δ  

                                                            

 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Ν. ΓΡΑΚΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓ1ΗΟΞ8Ψ-Η9Δ



36 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II – πρλόηεηα θαη ώξεο θαζαξηζκνύ αλά ππεξεζία 

 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τον ςυςτθματικό κακθμερινό κακαριςμό: 

Α) Πλων των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των παραρτθμάτων ςυνολικισ επιωάνειασ 
3.200τ.μ. περίπου για το Ραράρτθμα ΑΜΕΑ Φκιϊτιδασ 3.700τ.μ. περίπου για το 
Ραράρτθμα ΑΜΕΑ Εφβοιασ και 900 τμ περίπου για το Ραράρτθμα Ρροςταςίασ Ραιδιοφ 
Φκιϊτιδασ, των εςωτερικϊν χϊρων. 

Β) Των εξωτερικϊν χϊρων των Ραραρτθμάτων (ςυμπεριλαμβανομζνου του παλαιοφ 
Ραρεκκλθςίου ςτο Ραράρτθμα ΑΜΕΑ Φκιϊτιδασ). 

Γ) Ρεριβάλλοντα χϊρο (μερικϊσ, όπου απαιτείται)  

Σφμωωνα με τισ βαςικζσ ανάγκεσ κακαριςμοφ των Ραραρτθμάτων, ο αρικμόσ των 
ατόμων που απαιτοφνται είναι ωσ ακολοφκωσ: 

ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: 

 i) Απαςχολοφμενα άτομα: (3) τρία, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ: δφο το πρωί  ενδεικτικά ( από 
ϊρα 09:00 ζωσ 12:00)και ζνα το απόγευμα( από ϊρα 18:00 ζωσ 20:00). Σαββατοκφριακα και 
αργίεσ: ζνα άτομο το πρωί ενδεικτικά (από ϊρα 10:00 ζωσ 12:00)  και ζνα το απόγευμα ( από 
ϊρα 18:00 ζωσ 20:00) 

 

 ii) Θμεριςιεσ εργατοϊρεσ: (8) οκτϊ, Σαββατοκφριακα – Αργίεσ: (4) 
     τζςςερισ. 
 iii) Μθνιαίεσ εργατοϊρεσ (περίπου): (210) διακόςιεσ δζκα. 
iv) Οι απαςχολοφμενοι κα κατανζμονται και κα αςκοφν καταλλιλωσ εργαςίαν, κατά τόπον, 
τρόπον και χρόνον, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου, ςτουσ διάωορουσ χϊρουσ των κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων του Ραραρτιματοσ, βάςει ςυναποδεκτοφ αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ςχετικοφ 
προγράμματοσ εργαςίασ που κα υποβάλει ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ, όπου δφναται να 
τροποποιθκεί μονομερϊσ, κατόπιν εμωανίςεωσ νεοτζρων ι εκτάκτων αναγκϊν 
υποδεικνυομζνων εκ τθσ ανακετοφςθσ αρχισ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να δοκεί βαρφτθτα ςτον κακαριςμό των χϊρων των 
περικαλπόμενων και όχι των χϊρων τθσ Διοίκθςθσ (κα αναωερκεί αναλυτικά ςτον 
προγραμματιςμό του υποψιωιου αναδόχου). 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: 

i) i) Απαςχολοφμενα άτομα: (2) δφο κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ: δφο το πρωί  ενδεικτικά ( από 
ϊρα 09:00 ζωσ 12:00)και ζνα το απόγευμα( από ϊρα 18:00 ζωσ 20:00). Σαββατοκφριακα και 
αργίεσ: ζνα άτομο το πρωί ενδεικτικά (από ϊρα 10:00 ζωσ 12:00)  και ζνα το απόγευμα ( από 
ϊρα 18:00 ζωσ 20:00) 

ii) Θμεριςιεσ εργατοϊρεσ: (8) οκτϊ, Σαββατοκφριακα – Αργίεσ: (4) 
τζςςερισ)  

iii ) Κακαριςμόσ Κουηίνασ-Τραπεηαρίασ: Ζνα (1) άτομο επί δφο (2) ϊρεσ τθν 
     θμζρα από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι. ( 12:00 μμ ζωσ 14:00μμ) 
iv ) Μθνιαίεσ εργατοϊρεσ (περίπου): (260) διακόςιεσ εξιντα. 
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v) Οι απαςχολοφμενοι κα κατανζμονται και κα αςκοφν καταλλιλωσ εργαςίαν, κατά τόπον, 
τρόπον και χρόνον, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου, ςτουσ διάωορουσ χϊρουσ των κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων του Ραραρτιματοσ, βάςει ςυναποδεκτοφ αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ςχετικοφ 
προγράμματοσ εργαςίασ που κα υποβάλει ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ, όπου δφναται να 
τροποποιθκεί μονομερϊσ, κατόπιν εμωανίςεωσ νεοτζρων ι εκτάκτων αναγκϊν 
υποδεικνυομζνων εκ τθσ ανακετοφςθσ αρχισ. 

ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: 

i) Απαςχολοφμενα άτομα: (4) τζςςερα, (κακθμερινά μθ εξαιρουμζνων Κυριακϊν και 
αργιϊν: Τρία το πρωί ενδεικτικά ( από ϊρα 08:00 ζωσ 13:00) και ζνα το απόγευμα.( από 
ϊρα 15:00 ζωσ 20:00 ) 

ii) Θμεριςιεσ εργατοϊρεσ: (20) είκοςι.  

iii) Μθνιαίεσ εργατοϊρεσ (περίπου): (600) εξακόςιεσ. 

iv) Οι απαςχολοφμενοι κα κατανζμονται και κα αςκοφν καταλλιλωσ εργαςίαν, κατά τόπον, 
τρόπον και χρόνον, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου, ςτουσ διάωορουσ χϊρουσ των κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων του Ραραρτιματοσ, βάςει ςυναποδεκτοφ αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ςχετικοφ 
προγράμματοσ εργαςίασ που κα υποβάλει ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ, όπου δφναται να 
τροποποιθκεί μονομερϊσ, κατόπιν εμωανίςεωσ νεοτζρων ι εκτάκτων αναγκϊν 
υποδεικνυομζνων εκ τθσ ανακετοφςθσ αρχισ. 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να αναλυκεί ςτον προγραμματιςμό του υποψιωιου αναδόχου θ 
κατανομι και θ εργαςία του κάκε απαςχολοφμενου ςτο χϊρο του Ραραρτιματοσ. 

Ο προγραμματιςμόσ τθσ εργαςίασ εν γζνει δφναται να τροποποιείται ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ 
των Ραραρτθμάτων και τισ υποδείξεισ του Εργοδότθ. Θ κατανομι του προςωπικοφ 
κακαριότθτοσ κατά χϊρο αρχικά και κατά περίπτωςθ κα γίνεται κατόπιν ςυνεννοιςεωσ του 
Υπευκφνου του ςυνεργείου είτε με τουσ κατά τόπουσ ςυνυπεφκυνουσ των ςυναρμοδίων 
τμθμάτων των Ραραρτθμάτων είτε με τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ελζγχου του ζργου. Ο υπεφκυνοσ 
του ςυνεργείου οωείλει να διακζτει τθλζωωνο ςυνεννόθςθσ τόςο με το προςωπικό του κατά 
τθν απογευματινι βάρδια, όςο και τουσ ωσ άνω, για τον καλφτερο δυνατό ςυντονιςμό τθσ 
κακαριότθτασ των χϊρων των παραρτθμάτων. 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Τα τετραγωνικά μζτρα που αποτυπϊνονται είναι ενδεικτικά και ενδζχεται να 
παρουςιάηουν μικρζσ αποκλίςεισ ςε ςχζςθ με τα πραγματικά τετραγωνικά ανά υπθρεςία. Σε 
κάκε περίπτωςθ ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιςκεωκεί τουσ χϊρουσ των 
υπθρεςιϊν που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ, ϊςτε να αποκτιςει μία 
πλθρζςτερθ εικόνα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ –Σερληθή Πξνζθνξά  

ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΤ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ 

 

1. Κακαριςμόσ όλων των χϊρων κυρίων και βοθκθτικϊν, όπωσ αναλυτικά 
προαναωζρκθκαν ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. 

2. Θ απομάκρυνςθ των ςάκων με απορρίμματα από τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ και θ 
μεταωορά τουσ ςτουσ κάδουσ ςυλλογισ αυτϊν προσ αποκομιδι του. 

3. Μερικόσ κακαριςμόσ περιβάλλοντοσ χϊρου. Το ςυνεργείο κακαριςμοφ κα μεριμνά για 
τον κακαριςμό του περιβάλλοντοσ χϊρου, όπου αυτό απαιτείται και για τθν 
απομάκρυνςθ των ςυλλεγομζνων απορριμμάτων. 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

4. Το ωράριο εργαςίασ κα ρυκμίηεται δυνάμει των ανωτζρω ςτο  ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. 

5. Ο Εργοδότθσ διατθρεί το δικαίωμα τθσ τροποποιιςεωσ δυνάμει τθσ ανωτζρω ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ.  

6. Ο ανάδοχοσ κα υποβάλει κατάςταςθ με τα ςυγκεκριμζνα ονόματα των υπαλλιλων που 
κα προςλάβει, τουσ οποίουσ κα ζχει αςωαλιςμζνουσ ςτο ΙΚΑ και κα προςκομίηει μαηί με 
κάκε τιμολόγιο βεβαίωςθ του ΙΚΑ ότι είναι αςωαλιςτικά ενιμεροσ (ο ανάδοχοσ). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΥΩΡΟ 

 

7. Θ κακθμερινι κακαριότθτα περιλαμβάνει: κακαριότθτα δαπζδων, πάγκων, ςοβατεπί, 
ςωμάτων καλοριωζρ, ςκοφπιςμα, ςωουγγάριςμα, ξεςκόνιςμα κλπ. 

8. Θ γενικι κακαριότθτα περιλαμβάνει τοίχουσ, ντουλάπεσ, ωωτιςμό, ςϊματα 
κλιματιςτικϊν, παράκυρα, πόρτεσ, κουωϊματα κλπ. 

9. Γραωεία Διοίκθςθσ Κ.Κ.Ρ.Σ.Ε. και Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ Ραραρτθμάτων Δφο (2) ωορζσ 
τθν εβδομάδα άδειαςμα καλακιϊν, δφο (2) ωορζσ ςωουγγάριςμα και ότι άλλο 
απαιτείται. Μία (1) ωορά το μινα γενικι κακαριότθτα, εκτόσ εάν προκφψει λόγοσ που κα 
γίνει γενικι κακαριότθτα και ενδιάμεςα. 

Υώποι Πεπιθαλπομένων – Φιλοξενοςμένων  

 

Κακθμερινι πρωινι και απογευματινι κακαριότθτα των καλάμων, των εμπεριεχομζνων 
αντικειμζνων και των τουαλετϊν. Επίςθσ κα κακαρίηονται κακθμερινά οι διάδρομοι, οι 
ςκάλεσ, οι τουαλζτεσ και οι λοιποί βοθκθτικοί χϊροι. Ιδιαίτερα για τισ κοινόχρθςτεσ 
τουαλζτεσ, διαδρόμουσ, ειςόδουσ, χϊρουσ αναμονισ κα ζχουν τθν ευκφνθ ςυνεχοφσ 
κακαριότθτασ, ςτουσ δε καλάμουσ περικαλπομζνων – ωιλοξενουμζνων οςάκισ προκφπτει 
ζκτακτθ ανάγκθ. 
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Κοινόσπηστοι σώποι (π.σ. ανελκςστήπερ) 

 

Κακθμερινι κακαριότθτα όλων των ανελκυςτιρων, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ που προκφπτει 
ζκτακτθ ανάγκθ. Γενικι κακαριότθτα μία (1) ωορά το μινα. 

Κλιμακοστάσια 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται vα κακαρίηει μία (1) ωορά το μινα, τα κλιμακοςτάςια με τθv εξισ 
διαδικαςία: Υγρό κακάριςμα τωv κλιμακοςταςίων με υγρό κακαριςμοφ με απολυμαντικζσ 
ιδιότθτεσ.  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΆ ΣΡΌΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΎ ΘΑΛΆΜΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΆ 

(ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΆ) 

Για τον αςωαλι τρόπο κακαριςμοφ των δαπζδων, ο εργολάβοσ υποχρεοφται να 
προμθκευτεί άμεςα τα απαραίτθτα και αναλϊςιμα υλικά που απαιτοφνται 
(απορρυπαντικά με ουδζτερο Ph), ϊςτε να είναι ςε κζςθ να διατθριςει τουσ χϊρουσ 
αυτοφσ κακαροφσ και αςωαλείσ. Τα υλικά κακαριςμοφ και τα απολυμαντικά κα πρζπει να 
είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ και κα πρζπει να τφχουν τθσ 
ζγκριςθσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν . 

 Το κακάριςμα των δαπζδων κα γίνεται με τισ κατάλλθλεσ θ οποία κα 

ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραωζσ που αωοροφν τθν μεκοδολογία 

κακαριςμοφ των δαπζδων. 

 Ξεςκόνιςμα με ειδικά πανιά (από μικροϊνεσ) απαραίτθτα για τθν μεκοδολογία 

κακαριςμοφ των δαπζδων linoleum για να είναι πιο αποτελεςματικόσ ο 

τρόποσ κακαριςμοφ για ςκόνεσ και μικρά ςκουπίδια. 

 Μετακίνθςθ επίπλων (γραωείων, καρεκλϊν , κομοδίνα) και κακαριςμόσ 

δαπζδων και τοίχων κάτω και πίςω από αυτά . 

 Ειδικό πανί (από μικροϊνεσ) 

 Σκοφπιςμα βεραντϊν όταν απαιτείται. 

 Κακάριςμα πορτϊν και πόμολων 

 Αωαίρεςθ λεκζδων από τουσ τοίχουσ. 

 Γυάλιςμα των δαπζδων για ςυντιρθςθ όταν υπάρχει ανάγκθ. 
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 Ο κακαριςμόσ των ανελκυςτιρων κα περιλαμβάνει κακαριςμό κακθμερινά 

του δαπζδου τουσ και των πλευρϊν τθσ πόρτασ τουσ. 

 Κακαριςμόσ τηαμιϊν, κάςασ και εξωωφλλου μια ωορά το μινα και όταν 

απαιτείται. 

 Το ςωουγγάριςμα των πατωμάτων κα πραγματοποιείται με ειδικζσ 

ςωουγγαρίςτρεσ και ςυχνι αλλαγι των υγρϊν κακαριςμοφ. 

 Το ςκοφπιςμα κα γίνεται με ςάρωκρον με πανί μιασ χριςεωσ ι με ακόρυβθ 

θλεκτρικι ςκοφπα. 

 

 

Σοςαλέτερ 

1. Ρρϊτα κακαριςμόσ με απορρυπαντικά και μετά απολφμανςθ με απολυμαντικά υγρά 

για τουαλζτασ (λεκάνεσ, νιπτιρεσ, βρφςεσ, πλακίδια ,κακρζπτεσ κλπ) με χωριςτά πανιά 

και ςωουγγάριςμα (δεν επιτρζπεται με το ίδιο ςωουγγάρι να κακαρίηεται πρϊτα θ 

λεκάνθ και μετά ο νιπτιρασ και θ βρφςθ). 

2. Το απολυμαντικό πρζπει να χρθςιμοποιείται μετά το απορρυπαντικό και όχι μαηί. 

Τοποκζτθςθ χαρτιϊν υγείασ και ςαπουνιϊν χορθγοφνται από το Ραράρτθμα. 

3. Για τισ τουαλζτεσ κα χρθςιμοποιείται ξεχωριςτι ςωουγγαρίςτρα διαωορετικοφ 

χρϊματοσ. Τα ςωουγγάρια για τισ τουαλζτεσ και τουσ νιπτιρεσ κα είναι διαωορετικοφ 

χρϊματοσ. 

4. Οι κάδοι των τουαλετϊν κα πλζνονται τακτικά. 

 

 

Σοίσοι – Κοινόσπηστοι σώποι 

1. Κακάριςμα μία ωορά το μινα και ενδιαμζςωσ όταν χρειάηεται μετά τθν κλιςθ 

προϊςταμζνθσ με ειδικά πανιά (με μικροϊνεσ). 

2. Οι ανοξείδωτοι κάδοι κοινόχρθςτων χϊρων κα πλζνονται τακτικά. 

3. Θα χρθςιμοποιοφνται τα αναωερόμενα ςτθν τεχνικι προςωορά υλικά κακαριςμοφ. 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, τα ςφνεργα κακαριςμοφ (ςωουγγαρίςτρασ, ςκοφπεσ , 

ςωουγγάρια ) κα πλζνονται και κα ςτεγνϊνουν. Γενικι κακαριότθτα των καλάμων κα 

ΑΔΑ: ΩΓ1ΗΟΞ8Ψ-Η9Δ



41 

γίνεται μία ωορά το μινα και ενδιαμζςωσ αν χρειαςκεί με κλιςθ τθσ προϊςταμζνθσ. Ο 

εργολάβοσ αναλαμβάνει τθν προμικεια ειδικϊν πανιϊν και πανζτων απαραίτθτων για 

τθν μεκοδολογία κακαριςμοφ των δαπζδων . 

4. Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά είδθ που κα εωοδιάηει το προςωπικό τθσ θ 

ανάδοχοσ εταιρεία ςτα τμιματα κα είναι πάντοτε ςε κλειςτι ςυςκευαςία . 

 

ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΡΓΟΛΗΠΣΡΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Θ εργολιπτρια εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ: 

Να διακζτει όλο τον τεχνικό και μθχανολογικό εξοπλιςμό ο οποίοσ είναι απαραίτθτοσ 
για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ. Ο εξοπλιςμόσ αποτελείται από ικανό 
αρικμό τεμαχίων ϊςτε να εκτελείται χωρίσ εμπόδια το ζργο τθσ κακαριότθτασ. Να 
είναι επαρκισ για τισ ανάγκεσ των παραρτθμάτων του ΚΚΡΡΣΕ και να διατθρείται ςε 
άριςτθ κατάςταςθ. Ρρζπει να αναωζρεται ο αρικμόσ ,τα είδθ και οι δυνατότθτεσ των 
μθχανθμάτων. 

Ο εξοπλιςμόσ κα περιλαμβάνει: 

1. Τρόλεϊ κακαριςτριϊν με λεκανάκια 2χρωμάτων για κάκε τμιμα 

2.. Γάντια κακαριςτριϊν μιασ χριςθσ Latex, 

3. Καρότςια ςωουγγαρίςματοσ ανάλογα με τθ μζκοδο ςωουγγαρίςματοσ των 
πατωμάτων (π.χ. για τα πατϊματα linoleum και αγϊγιμα απαιτείται ειδικό καρότςι για 
χριςθ πανετϊν) 

 4. Ειδικζσ 2 ςκοφπεσ μειωμζνου κορφβου. 

5. Μθχανζσ πλυςίματοσ-γυαλίςματοσ ,και αωαίρεςθσ παρκετίνθσ 

6. Μθχανζσ απορρόωθςθσ υγρϊν 

7. Κλειςτά τροχιλατα αποκομιδισ απορριμμάτων, 

8. Μθχάνθμα πρεςαρίςματοσ νεροφ για κακαριςμό των εξωτ. χϊρων κλπ. 

9. Το ςυνεργείο κα χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά τα ειδικά πανιά για τουαλζτεσ για 
καλάμουσ και για γραωεία. 

10. Να διακζτει όλα τα υλικά κακαριότθτασ ςυμπεριλαμβανομζνων των χθμικϊν 
(ΧΛΩΙΝΘ κ.λ.π.). 

11. Να διακζτει πλαςτικζσ ςακοφλεσ μαφρου χρϊματοσ για τθν διαχείριςθ 
απορριμμάτων οικιακοφ τφπου. Θα ζχει τθν ευκφνθ για τθν ςυλλογι των 
απορριμμάτων από όλουσ τουσ χϊρουσ και όλα τα κτίρια των Ραραρτθμάτων. Οι 
ςάκοι απορριμμάτων κα δζνονται και κα απομακρφνονται αμζςωσ μετά τθν ςυλλογι 
τουσ. 

Θ μεταωορά απορριμμάτων κα γίνεται αποκλειςτικά με τροχιλατα (πάντα κλειςτά), 
που κα πλθροφν τισ προδιαγραωζσ υγιεινισ όπωσ πλφςιμο τροχιλατων και 
ςυςτθματικι απολφμανςθ. Θ ςυλλογι , θ ςυςκευαςία, θ ςυγκζντρωςθ, και θ 
μεταωορά ςτον χϊρο τελικισ ςυλλογισ των απορριμμάτων απϋ όλουσ τουσ χϊρουσ 
κεωρείται ωσ ολοκλιρωςθ του ζργου κακαριότθτασ. Ο χϊροσ τελικισ ςυλλογισ 
απορριμμάτων κα πρζπει να βρίςκεται ςε άριςτα επίπεδα κακαριότθτασ και υγιεινισ. 
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ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

1. Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά ςκευάςματα και πάςθσ ωφςεωσ άλλα υλικά που 
ςχετίηονται με τθν κακαριότθτα των όπωσ ςάκοι απορριμμάτων, υγρό 
κρυςταλλοποίθςθσ κ.λ.π. κα διατίκενται από το ςυνεργείο κακαριότθτασ που κα 
αναδειχκεί. 

2. Τα υλικά κακαριςμοφ επιωανειϊν, τοίχων, δαπζδων, πλαςτικϊν μαρμάρων, ξφλινων 
κ.λ.π. πρζπει να είναι υποαλλεργικά, οικολογικά, και να είναι άοςμα. Επί πλζον να είναι 
εγκεκριμζνα και καταχωρθμζνα ςε Διεκνείσ λίςτεσ υγιεινισ και ενδεδειγμζνα για 
ενδονοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ. Πςον αωορά τθν χλωρίνθ κα ζχει άρωμα λεμονιοφ. Τα 
υλικά που απαιτοφνται για πλιρθ κακαριςμό των χϊρων κα αναωερκοφν ςτθν 
προςωορά κάκε ςυμμετζχοντοσ, αναλυτικά. Επίςθσ αναλυτικά κα αναωερκεί και θ 
χθμικι ςφνκεςθ του κάκε προϊόντοσ που κα χρθςιμοποιθκεί για τον κακαριςμό και τθν 
απολφμανςθ χϊρων να είναι εγκεκριμζνα από το γενικό χθμείο του κράτουσ και να 
ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ςυμμόρωωςθσ Ε.Κ. από κοινοποιθμζνο οργανιςμό τθσ 
Ε.Ε. 

Επιςθμαίνεται ότι τα υλικά που κα προτακοφν από τουσ προςωζροντεσ δεν κα 
περιζχουν ςυςτατικά μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ. 

3. Ο Εργολάβοσ κα χρθςιμοποιεί πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν ανκεκτικζσ, 

4. Τα απορρυπαντικά για τθν κακαριότθτα των πατωμάτων linoleum κα είναι με 
Ουδζτερο Ph  

5. Ο Εργοδότθσ κα προμθκεφει και ο Εργολάβοσ κα τοποκετεί ςτα δωμάτια και τισ 
τουαλζτεσ, τα παρακάτω υλικά όταν απαιτείται. 

 Χαρτιά τουαλζτασ ςε κάκε δωμάτιο. 

 Υγρό ςαποφνι ςτθ ςαπουνοκικθ 

 Χειροπετςζτεσ 

6. Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφςει το προςωπικό του με ταμπζλεσ 
ςιμανςθσ ολιςκθροφ πατϊματοσ και οι οποίεσ κα τοποκετοφνται κατά τθν διάρκεια του 
ςωουγγαρίςματοσ των δαπζδων. 

ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ: 

ΡΕΔΙΟ 
ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΔΑΡΕΔΑ– 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ 

(Γενικισ χριςθσ) 

 

Υγρό 
απολυμαντικό- 

κακαριςτικό 
χϊρων και 

επιωανειϊν. 

 

Υγρό κατάλλθλο για τθν απολφμανςθ και τον 
κακαριςμό επιωανειϊν (τοίχων, δαπζδων, πάγκων 

κλπ) 

Να είναι βακτθριοκτόνο ζναντι βακτθρίων gram (+) 

και gram (-) Μυκθτοκτόνο, Ιοκτόνο (ΘΙV & HBV) και 

Μυκοβακτθριοκτόνο (μυκοβακτθρίδιο τθσ 

ωυματίωςθσ) κλπ 

Να μθν είναι ερεκιςτικό για τα μάτια και το 
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αναπνευςτικό. 

Να μθν περιζχει αλδεψδεσ 

Να ζχει ευχάριςτθ διακριτικι οςμι 

Να μθν είναι οξειδωτικό και διαβρωτικό 

Στισ προτεινόμενεσ αραιϊςεισ να ζχει 
τεκμθριωμζνθ 

αποτελεςματικότθτα με μελζτεσ για όλο το 

απαιτοφμενο ωάςμα δράςθσ (βακτιρια, μφκθτεσ, 

ιοφσ, μυκοβακτθρίδιο τθσ ωυματίωςθσ) 

Να ζχει άδεια από τον ΕΟΦ 

 
Θ ςυχνότθτα των παραπάνω εργαςιϊν και θμερϊν για κάκε υπθρεςία του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. 
ορίηεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ II – Συχνότθτα και ϊρεσ κακαριςμοφ ανά υπθρεςία- τθσ παροφςασ,  
με εξαίρεςθ τον κακαριςμό εςωτερικά και εξωτερικά των υαλοπινάκων των γραωείων που κα 
γίνεται μια ωορά το τρίμθνο, του κλιμακοςταςίου που κα γίνεται μια ωορά τθν εβδομάδα και 
των μπαλκονιϊν που κα γίνεται μία ωορά το μινα. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει κατάςταςθ προςωπικοφ που κα απαςχολείται ςτισ 
ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. Το προςωπικό αυτό να είναι ςτακερό χωρίσ 

εναλλαγι προςϊπων (εκτόσ από περιπτϊςεισ που αιτιολογοφνται πλιρωσ όπωσ παραίτθςθ, 

απόλυςθ, αςκζνεια κ.τ.λ.)  Στθν κατάςταςθ αυτι κα επιςυνάπτονται τα πλιρθ ςτοιχεία του 

προςωπικοφ, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ εν λόγω Διεφκυνςθσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε μζτρο αςωάλειασ και προςταςίασ για τθν 

αποτροπι ηθμιάσ, ωκοράσ ι βλάβθσ  ςε  πράγματα  και   ςε  εγκαταςτάςεισ  τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ  και  να  είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμιάσ, ωκοράσ ι βλάβθσ 

ςε πράγματα και εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που κα προκλθκοφν από πράξεισ ι 

παραλείψεισ των υπαλλιλων του ι προςτικζντων αυτοφ ι ακόμα και από ελαττωματικό 

εξοπλιςμό, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Το προςωπικό του Αναδόχου υποχρεοφται ςτο κλείςιμο τυχόν ξεχαςμζνων ανοικτϊν 

παρακφρων, κλιματιςτικϊν, θλεκτρικϊν καλοριωζρ, λοιπόν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, ωϊτων 

κ.λ.π., κακϊσ και ςτο κλείςιμο των γραωείων. 

 

2. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ 

Να τθρεί όλουσ τουσ νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία (εργατικι νομοκεςία) και τισ 

διατάξεισ για αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, ωόρουσ, 

καταβολι αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν (εργοδότθ και αςωαλιςμζνου) κλπ και να ευκφνεται 

ζναντι των Ελλθνικϊν Αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που προκφπτει από αυτζσ. Να 

τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςωάλεια των εργαηομζνων και να είναι 
αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για ατφχθμα που τυχόν ςυμβεί ςτο 

προςωπικό του. 

3. ΤΛΙΚΑ /ΑΝΑΛΩΙΜΑ/ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

 Να διακζτει όλα τα αναγκαία εργαλεία (πλυςίματοσ και γυαλίςματοσ δαπζδων), 
ςκεφθ, κακϊσ και  ςάκουσ απορριμμάτων. 

 Να διακζτει τα εργαλεία ςε άριςτθ κατάςταςθ, τόςο από άποψθ λειτουργίασ, όςο 

και από άποψθ εμωάνιςθσ. 
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 Να αντικακιςτά αμζςωσ τα εργαλεία ςε περίπτωςθ βλάβθσ, ζτςι ϊςτε να είναι 

απρόςκοπτθ θ εκτζλεςθ του αναλθωκζντοσ ζργου. Υπεφκυνοσ για τθ ωφλαξθ των 

ανωτζρω είναι ο ανάδοχοσ. 

 Πλεσ οι ςακοφλεσ των απορριμμάτων κα αλλάηονται και κα πετιοφνται χωρίσ να 

χρθςιμοποιοφνται για δεφτερθ ωορά. Θ ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων ςε ςάκουσ 

και μεταωορά τουσ ςε ειδικοφσ χϊρουσ αποκομιδισ  απορριμμάτων  και   κάδουσ  

εκτόσ  του   κτιρίου  αποτελεί  υποχρζωςθ  του Αναδόχου. 

 Να διακζτει όλα τα απαραίτθτα υλικά κακαριςμοφ. 

 Να χορθγιςει ςτο προςωπικό που κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ κακαριςμοφ, με δικζσ 

του δαπάνεσ, τον εξοπλιςμό και τα αναλϊςιμα υλικά που είναι απαραίτθτα για τθν 

επιτυχι υλοποίθςθ των ανατεκειμζνων υπθρεςιϊν, ςφμωωνα με το παράρτθμα II – 
Συχνότθτα και ϊρεσ κακαριςμοφ ανά υπθρεςία τθσ παροφςασ. 

Τα χρθςιμοποιοφμενα απορρυπαντικά να είναι ςφμωωνα    με    τθν    ιςχφουςα    νομοκεςία    
περί    απορρυπαντικϊν   -    κακαριςτικϊν ςκευαςμάτων. Οι υπθρεςίεσ ζχουν το δικαίωμα 
δειγματολθψίασ και κατά τθ διενζργεια αυτισ, να τθροφνται οι όροι που κακορίηονται ςτα 
περί δειγματολθψίασ άρκρα του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV- Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Πξνζαξκνζκέλε από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

(ΕΡΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΤΙΙΑΚΘ ΔΟΜΘ/ΤΜΘΜΑ ΞΕΧΩΙΣΤΑ) 

ΑΡΙΘΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ   

ΤΝΟΛΙΚΟ 12ΜΗΝΟ ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

αρικμθτικϊσ € 

Ολογράωωσ  

ΦΠΑ 24 % 

αρικμθτικϊσ € 

Ολογράωωσ  

ΤΝΟΛΙΚΟ 12ΜΗΝΟ ΚΟΣΟ 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 

αρικμθτικϊσ € 

Ολογράωωσ  

το ςφςτθμα του ΕΗΔΗ αναγράφεται το ςυνολικό 12 μθνο κόςτοσ ανευ Φ.Π.Α. Το ποςοςτό 
Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό τθσ ανωτζρω τιμισ χωρίσ Φ.Ρ.Α και το ςυνολικό δωδεκάμθνο κόςτοσ  κα 
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

ΕΠΙΜΕΡΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟΤ 12ΜΗΝΟΤ ΚΟΣΟΤ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

 Περιγραφι 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ 

Ποςότθτεσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

1 

Αρικμόσ των εργαηομζνων για κάκε θμζρα 
κακαριότθτασ (ΡΑΑΤΘΜΑ II – Συχνότθτα και ϊρεσ 
κακαριςμοφ ανά υπθρεςία- προτεινόμενοσ αρικμόσ 
κακαριςτριϊν) 

 

άτομα/θμζρα 

2 
Τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο 
(ΡΑΑΤΘΜΑ II – Συχνότθτα και ϊρεσ κακαριςμοφ ανά 
υπθρεςία- τετραγωνικά) 

 
m2/άτομο 

3 

Ϊρεσ εργαςίασ εργαηόμενου για κάκε θμζρα 
κακαριότθτασ (ΡΑΑΤΘΜΑ II – Συχνότθτα και ϊρεσ 
κακαριςμοφ ανά υπθρεςία- ϊρεσ εργαςίασ 
εργαηομζνου για κάκε θμζρα κακαριότθτασ) 

 

ϊρεσ/θμζρα 

4 

Θμζρεσ εργαςίασ κάκε εργαηόμενου για τθν περίοδο 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ (ΡΑΑΤΘΜΑ II – Συχνότθτα 
και ϊρεσ κακαριςμοφ ανά υπθρεςία- θμζρεσ εργαςίασ 
εργαηομζνου για τθν περίοδο των 12 μθνϊν) 

 

θμζρεσ 

5 
Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ -ι όποιο εργαςιακό 
κακεςτϊσ ιςχφει- και ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι 
εργαηόμενοι (να επιςυναφκεί αντίγραφό τθσ ςτο τζλοσ) 

 
<περιγραφι> 
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6 
Ρροβλεπόμενο ωρομίςκιο εργαηομζνου *1  

 

 
€/ϊρα 

7 
Φψοσ αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν εργοδότθ με βάςθ το 
αναωερόμενο προβλεπόμενο ωρομίςκιο εργαηομζνου 
*2 

 
                      € 

8 

Φψοσ του προχπολογιηόμενου ποςοφ που αωορά τισ 
πάςθσ ωφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ των εργαηομζνων. 
(Ρροβλεπόμενο ωρομίςκιο εργαηομζνου+ Φψοσ 
αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν εργοδότθ) 
πολλαπλαςιαηόμενο με τισ  ετιςιεσ ϊρεσ εργαςίασ: 

(…………….) Χ (ετιςιεσ ϊρεσ εργαςίασ) 

 

€ 

9 Κόςτοσ Αναλωςίμων (και λοιπϊν ςχετικϊν δαπανϊν) % € 

10 

Διοικθτικό κόςτοσ παροχισ των υπθρεςιϊν *1 

ΚΑΤΘΣΘ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ ΑΧΘΣ 
∆ΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                                                         
(Ε.Α.Α.∆Θ.ΣΥ.0,06%,)  
 
ΤΕΛΟΣ ΧΑΤΟΣΘΜΟΥ 3% ΕΡΙ ΤΟΥ ΡΟΣΟΥ ΤΘΣ 
ΚΑΤΘΣΘΣ Ε.Α.Α.∆Θ.ΣΥ 
 

ΟΓΑ ΧΑΤΟΣΘΜΟΥ 20% 
ΕΡΙ ΧΑΤΟΣΘΜΟΥ Ε.Α.Α.∆Θ.ΣΥ 
ΦΟΟΣ 8% 

 € 

11 Νόμιμεσ υπζρ δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ  % € 

12 Εργολαβικό κζρδοσ % € 

13 
Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ*2  ,(θμερομθνία) 

κατϋελάχιςτο (150 θμζρεσ) 

αρικμθτικϊσ 

 

ολογράωωσ 

 
*1 Στο διοικθτικό κόςτοσ περιλαμβάνεται και κάκε τακτικι ι ζκτακτθ δαπάνθ που ζχει 
χαρακτιρα εωάπαξ καταβολισ και δεν επιβαρφνει ποςοςτιαία τθν εργατικι αμοιβι. 
*2 Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ δεν μπορεί να είναι κατϊτεροσ από 150 (εκατόν πενιντα 
θμζρεσ) προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  
κατϋελάχιςτο. 
ΟΔΗΓΙΕ 
1. Επί ποινι απορρίψεωσ οι προςωορζσ των οικονομικϊν ωορζων δεν μποροφν να 
υπερβαίνουν τον προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ ανά τμιμα, όπωσ κακορίηεται ςτο  
άρκρο 1.3 ¨Συνοπτικι περιγραωι ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ¨ του 
παραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ. 
2.   Οι προςωορζσ επί ποινι απόρριψθσ δίνονται ςε ευρϊ. Θ αναγραωι τθσ τιμισ ςε ευρϊ 
γίνεται με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθωίο. 
3.  Με τθν οικονομικι προςωορά ο οικονομικόσ ωορζασ επιςυνάπτει αντίγραωο τυχόν 
ιςχφουςασ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ. 
4. Στα ςτοιχεία των παρόντων πινάκων τα ποςά και τα ποςοςτά δεν μποροφν να είναι 
μθδενικά. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ (Πξνζαξκνζκέλν 
από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ) 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα
2
) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ
3
. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ 

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………………………
4
 υπζρ του 

(i)  *ςε  περίπτωςθ  ωυςικοφ  προςϊπου+:  (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο)  .............................. , 

ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι  

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................ , ΑΦΜ: ......................  

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι   

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των ωυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  

α) (πλιρθ επωνυμία)…………………………  ΑΦΜ:  ...................... (διεφκυνςθ)  .......................  

…………………………………..     

β) (πλιρθ επωνυμία)  ........................ , ΑΦΜ:  ...................... (διεφκυνςθ)  .......................  

…………………………………..     

γ) (πλιρθ επωνυμία)  ........................ , ΑΦΜ:  ...................... (διεφκυνςθ)  .......................  

 

1 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

2 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 
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…………………………………..5 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για  τθ  ςυμμετοχι  του/τθσ/τουσ  ςφμωωνα  με  τθν  (αρικμό/θμερομθνία)  ..................... 
Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ………………………………………………….

6 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 
του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 

μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

ςασ μζςα ςε ....................θμζρεσ 
8
 από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 
9
.  

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ 

μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραωο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο 

οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςωοράσ, ςφμωωνα με το 

άρκρο ... τθσ Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι 

το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
10

. 

 

 

5 Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

6 Συνοπτικι περιγραωι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.  
7Εωόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αωορά ςε προςωορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραωα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 
προςωορά. 
8 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
9 ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) 
θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ .  

τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ ωορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθτθσ 
ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα……………………………….

7
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Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 

ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

 

 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που 

λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόωαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 

αναγραωι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ) 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ 

ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε.) 

 
Θμερομθνία ζκδοςθσ  …………………………….. 

 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα
1
)................................. 

 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)
2
................................ 

 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ

3
. 

 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ………………………………………………………………………..
4
 

 
υπζρτου: 

(i) *ςε  περίπτωςθ  ωυςικοφ προςϊπου+: 
(ονοματεπ
ϊνυμο, πατρϊνυμο)  .............................. , 

ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι  

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ...................... , ΑΦΜ: ......................  

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι   

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των ωυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................ , ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................  

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................ , ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................  

γ) (πλιρθ 
επωνυμία)   
........................ ,...................... ΑΦΜ: (διεφκυνςθ)   ..................  

 

(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, 

 

 

 

 

 

1 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 
2 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.  
3 Ολογράωωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ωΡΑ.  
4 Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..
5
/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσςφμβαςθσ)”, 

ςφμωωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ 

ΕκδιλωςθσΕνδιαωζροντοσ 
6
 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ ωορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....…. θμζρεσ
7
 από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραωα τθσ 
ςφμβαςθσ) 
ι 
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
8
. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Εωόςον αωορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράωεται θ ςχετικι 
ςφμβαςθ.  
6 Συνοπτικι περιγραωι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.  
7 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.   
8 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόωαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 

οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραωι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI– ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΞΙΑ ………..ΔΤΡΧ ΜΔ Φ.Π.Α. 

 

Στθ Λαμία, ςιμερα τθν ……………..2021 μεταξφ: 

Του Κζντρου Κοινωνικισ Ρρόνοιασ Ρεριωζρειασ Διοίκθςθσ Στερεάσ Ελλάδασ (Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε.), που 
εδρεφει ςτθ Λαμία, οδόσ Σμφρνθσ 25, και εκπροςωπείται νομίμωσ από τον Πρόεδρο του Δ. κ. 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ Ν. ΔΡΑΚΑΚΗ , κάτοικοσ Λαμίασ μφρνθσ 25 τθλ. 2231351110 (ςτο εξισ «θ 
ανακζτουςα αρχι») και 

Β. Τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία που εδρεφει, τθλ…………, fax:…………με Α.Φ.Μ:…………….Δ.Ο.Υ: 
…………….. και εκπροςωπείται νομίμωσ από ……………………με Α.Δ.Τ: ……………….. (ςτο εξισ «ο 
Ανάδοχοσ») 

Και ζχοντασ υπόψθ : 

1. τθ με αρ.πρωτ. ……..και ΑΔΑΜ: 

………………… Ρροκιρυξθ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν για 

…………………CPV:……………….. φψουσ 104.838,71€ χωρίσ Φ.Ρ.Α (130.000,00€ με ΦΡΑ) για 

τθν κάλυψθ των αναγκϊν κακαριότθτασ του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ..Ε. ζτουσ 2021,2022 

2. τθν υπϋαρικμ. ………………… Απόωαςθ 

κατακφρωςθσ τθσ Δ.Σ του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. (Α.Δ.Α……………………..), 

3. τθ με αρ. πρωτ…………………., με 

Α.Δ.Α…………….. και με α/α ………………… καταχϊρθςθσ ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν 

Ρλθρωμισ τθσ υπθρεςίασ μασ, Απόωαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τακτικοφ 

προχπολογιςμοφ του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε., ΚΑΕ: 0419 και 

4. τισ ανάγκεσ για 

………………………………………………..τθσ Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε.  

ςυμωωνικθκαν και ζγιναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 

ΟΡΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ 
Θ αμοιβι, οι χϊροι κακϊσ και ςυχνότθτα κακαριςμοφ, από τθν ζναρξθ του Αναδόχου για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν ορίηεται ωσ εξισ:  

 Περιγραφι 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ 

Ποςότθτεσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

1 
Αρικμόσ των εργαηομζνων για κάκε θμζρα κακαριότθτασ 
(ΡΑΑΤΘΜΑ II – Συχνότθτα και ϊρεσ κακαριςμοφ ανά 
υπθρεςία- προτεινόμενοσ αρικμόσ κακαριςτριϊν) 

 
άτομα/θμζρα 

2 
Τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο (ΡΑΑΤΘΜΑ II – 
Συχνότθτα και ϊρεσ κακαριςμοφ ανά υπθρεςία- τετραγωνικά) 

 
m2/άτομο 

3 
Ϊρεσ εργαςίασ εργαηόμενου για κάκε θμζρα κακαριότθτασ 
(ΡΑΑΤΘΜΑ II – Συχνότθτα και ϊρεσ κακαριςμοφ ανά 
υπθρεςία- ϊρεσ εργαςίασ εργαηομζνου για κάκε θμζρα 

 
ϊρεσ/θμζρα 

ΑΔΑ: ΩΓ1ΗΟΞ8Ψ-Η9Δ



 

 53 

 

κακαριότθτασ) 

4 

Θμζρεσ εργαςίασ κάκε εργαηόμενου για τθν περίοδο παροχισ 
τθσ υπθρεςίασ (ΡΑΑΤΘΜΑ II – Συχνότθτα και ϊρεσ 
κακαριςμοφ ανά υπθρεςία- θμζρεσ εργαςίασ εργαηομζνου για 
τθν περίοδο των 12 μθνϊν) 

 

θμζρεσ 

5 
Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ -ι όποιο εργαςιακό κακεςτϊσ 
ιςχφει- και ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι (να 
επιςυναφκεί αντίγραφό τθσ ςτο τζλοσ) 

 
<περιγραφι> 

6 
Ρροβλεπόμενο ωρομίςκιο εργαηομζνου *1  

 

 
€/ϊρα 

7 
Φψοσ αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν εργοδότθ με βάςθ το 
αναωερόμενο προβλεπόμενο ωρομίςκιο εργαηομζνου *2 

 
                      € 

8 

Φψοσ του προχπολογιηόμενου ποςοφ που αωορά τισ πάςθσ 
ωφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ των εργαηομζνων. (Ρροβλεπόμενο 
ωρομίςκιο εργαηομζνου+ Φψοσ αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν 
εργοδότθ) πολλαπλαςιαηόμενο με τισ  ετιςιεσ ϊρεσ εργαςίασ: 

(…………….) Χ (ετιςιεσ ϊρεσ εργαςίασ) 

 

€ 

9 Κόςτοσ Αναλωςίμων (και λοιπϊν ςχετικϊν δαπανϊν) % € 

10 

Διοικθτικό κόςτοσ παροχισ των υπθρεςιϊν *1 

ΚΑΤΘΣΘ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ ΑΧΘΣ 
∆ΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                                                         
(Ε.Α.Α.∆Θ.ΣΥ.0,06%,)  
 
ΤΕΛΟΣ ΧΑΤΟΣΘΜΟΥ 3% ΕΡΙ ΤΟΥ ΡΟΣΟΥ ΤΘΣ ΚΑΤΘΣΘΣ 
Ε.Α.Α.∆Θ.ΣΥ 
 

ΟΓΑ ΧΑΤΟΣΘΜΟΥ 20% 
ΕΡΙ ΧΑΤΟΣΘΜΟΥ Ε.Α.Α.∆Θ.ΣΥ 
ΦΟΟΣ 8% 

 € 

11 Νόμιμεσ υπζρ δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ  % € 

12 Εργολαβικό κζρδοσ % € 

13 
Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ*2  ,(θμερομθνία) 

κατϋελάχιςτο 150 θμζρεσ 

αρικμθτικϊσ 

 

ολογράωωσ 

 

Στα παραπάνω ποςά, περιλαμβάνονται τα υλικά κακαριςμοφ, θ αμοιβι του Αναδόχου και των 
ςυνεργατϊν του, κακϊσ και τα γενικά ι ειδικά για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζξοδά του, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν και πάςθσ ωφςεωσ ωορολογικϊν και άλλων 
επιβαρφνςεων υπζρ του δθμοςίου ι οποιοδιποτε τρίτου, από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ για 
δϊδεκα (12) μινεσ. 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει τμθματικά με τθν πρόοδο εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν 
ακολουκοφμενθσ τθσ διαδικαςίασ του ν. 4412/2016 από τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του 
Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε., και ςφμωωνα με τθν κακιερωμζνθ διαδικαςία εκκακάριςθσ δαπανϊν από τισ Υπθρεςίεσ 
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Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ προςκόμιςθσ από τον Ανάδοχο 
των απαιτοφμενων από το Νόμο δικαιολογθτικϊν. 

θτά ςυμωωνείται ότι ο Ανάδοχοσ ουδεμία άλλθ απαίτθςθ ζχει πζραν του ποςοφ τθσ μθνιαίασ 
αμοιβισ με Φ.Ρ.Α. 

Για τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ να εκδϊςει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ 
παραςτατικά . 

Με τθν υπογραωι τθσ παροφςασ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, 
ποςοφ …………. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει ζναντι τθσ αμοιβισ που προβλζπεται ςτο 
άρκρο 1, τθν κακαριότθτα των Ραραρτθμάτων του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε., ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
υλικϊν, βάςει των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Αναλυτικότερα: 

 

 

 

ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΤ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ 

 

1. Κακαριςμόσ όλων των χϊρων κυρίων και βοθκθτικϊν, όπωσ αναλυτικά προαναωζρκθκαν ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. 

2. Θ απομάκρυνςθ των ςάκων με απορρίμματα από τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ και θ μεταωορά τουσ 
ςτουσ κάδουσ ςυλλογισ αυτϊν προσ αποκομιδι του. 

3. Μερικόσ κακαριςμόσ περιβάλλοντοσ χϊρου. Το ςυνεργείο κακαριςμοφ κα μεριμνά για τον 
κακαριςμό του περιβάλλοντοσ χϊρου, όπου αυτό απαιτείται και για τθν απομάκρυνςθ των 
ςυλλεγομζνων απορριμμάτων. 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

4. Το ωράριο εργαςίασ κα ρυκμίηεται δυνάμει των ανωτζρω ςτο  ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. 

5. Ο Εργοδότθσ διατθρεί το δικαίωμα τθσ τροποποιιςεωσ δυνάμει τθσ ανωτζρω ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ.  

6. Ο ανάδοχοσ κα υποβάλει κατάςταςθ με τα ςυγκεκριμζνα ονόματα των υπαλλιλων που κα 
προςλάβει, τουσ οποίουσ κα ζχει αςωαλιςμζνουσ ςτο ΙΚΑ και κα προςκομίηει μαηί με κάκε τιμολόγιο 
βεβαίωςθ του ΙΚΑ ότι είναι αςωαλιςτικά ενιμεροσ (ο ανάδοχοσ). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΥΩΡΟ 

 

7. Θ κακθμερινι κακαριότθτα περιλαμβάνει: κακαριότθτα δαπζδων, πάγκων, ςοβατεπί, ςωμάτων 
καλοριωζρ, ςκοφπιςμα, ςωουγγάριςμα, ξεςκόνιςμα κλπ. 
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8. Θ γενικι κακαριότθτα περιλαμβάνει τοίχουσ, ντουλάπεσ, ωωτιςμό, ςϊματα κλιματιςτικϊν, 
παράκυρα, πόρτεσ, κουωϊματα κλπ. 

9. Γραωεία Διοίκθςθσ Κ.Κ.Ρ.Σ.Ε. και Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ Ραραρτθμάτων Δφο (2) ωορζσ τθν εβδομάδα 
άδειαςμα καλακιϊν, δφο (2) ωορζσ ςωουγγάριςμα και ότι άλλο απαιτείται. Μία (1) ωορά το μινα 
γενικι κακαριότθτα, εκτόσ εάν προκφψει λόγοσ που κα γίνει γενικι κακαριότθτα και ενδιάμεςα. 

Υώποι Πεπιθαλπομένων – Φιλοξενοςμένων  

 

Κακθμερινι πρωινι και απογευματινι κακαριότθτα των καλάμων, των εμπεριεχομζνων αντικειμζνων και 
των τουαλετϊν. Επίςθσ κα κακαρίηονται κακθμερινά οι διάδρομοι, οι ςκάλεσ, οι τουαλζτεσ και οι λοιποί 
βοθκθτικοί χϊροι. Ιδιαίτερα για τισ κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ, διαδρόμουσ, ειςόδουσ, χϊρουσ αναμονισ κα 
ζχουν τθν ευκφνθ ςυνεχοφσ κακαριότθτασ, ςτουσ δε καλάμουσ περικαλπομζνων – ωιλοξενουμζνων 
οςάκισ προκφπτει ζκτακτθ ανάγκθ. 

 

 

 

Κοινόσπηστοι σώποι (π.σ. ανελκςστήπερ) 

 

Κακθμερινι κακαριότθτα όλων των ανελκυςτιρων, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ που προκφπτει ζκτακτθ 
ανάγκθ. Γενικι κακαριότθτα μία (1) ωορά το μινα. 

Κλιμακοστάσια 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται vα κακαρίηει μία (1) ωορά το μινα, τα κλιμακοςτάςια με τθv εξισ διαδικαςία: 
Υγρό κακάριςμα τωv κλιμακοςταςίων με υγρό κακαριςμοφ με απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ.  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΆ ΣΡΌΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΎ ΘΑΛΆΜΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΆ (ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΆ) 

Για τον αςωαλι τρόπο κακαριςμοφ των δαπζδων, ο εργολάβοσ υποχρεοφται να προμθκευτεί άμεςα 
τα απαραίτθτα και αναλϊςιμα υλικά που απαιτοφνται (απορρυπαντικά με ουδζτερο Ph), ϊςτε να 
είναι ςε κζςθ να διατθριςει τουσ χϊρουσ αυτοφσ κακαροφσ και αςωαλείσ. Τα υλικά κακαριςμοφ και 
τα απολυμαντικά κα πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ και κα πρζπει να 
τφχουν τθσ ζγκριςθσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν . 

 Το κακάριςμα των δαπζδων κα γίνεται με τισ κατάλλθλεσ θ οποία κα ανταποκρίνεται ςτισ 

προδιαγραωζσ που αωοροφν τθν μεκοδολογία κακαριςμοφ των δαπζδων. 

 Ξεςκόνιςμα με ειδικά πανιά (από μικροϊνεσ) απαραίτθτα για τθν μεκοδολογία κακαριςμοφ 

των δαπζδων linoleum για να είναι πιο αποτελεςματικόσ ο τρόποσ κακαριςμοφ για ςκόνεσ 

και μικρά ςκουπίδια. 

 Μετακίνθςθ επίπλων (γραωείων, καρεκλϊν , κομοδίνα) και κακαριςμόσ δαπζδων και 

τοίχων κάτω και πίςω από αυτά . 

 Ειδικό πανί (από μικροϊνεσ) 
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 Σκοφπιςμα βεραντϊν όταν απαιτείται. 

 Κακάριςμα πορτϊν και πόμολων 

 Αωαίρεςθ λεκζδων από τουσ τοίχουσ. 

 Γυάλιςμα των δαπζδων για ςυντιρθςθ όταν υπάρχει ανάγκθ. 

 Ο κακαριςμόσ των ανελκυςτιρων κα περιλαμβάνει κακαριςμό κακθμερινά του δαπζδου 

τουσ και των πλευρϊν τθσ πόρτασ τουσ. 

 Κακαριςμόσ τηαμιϊν, κάςασ και εξωωφλλου μια ωορά το μινα και όταν απαιτείται. 

 Το ςωουγγάριςμα των πατωμάτων κα πραγματοποιείται με ειδικζσ ςωουγγαρίςτρεσ και 

ςυχνι αλλαγι των υγρϊν κακαριςμοφ. 

 Το ςκοφπιςμα κα γίνεται με ςάρωκρον με πανί μιασ χριςεωσ ι με ακόρυβθ θλεκτρικι 

ςκοφπα. 

 

 

Σοςαλέτερ 

1.  Ρρϊτα κακαριςμόσ με απορρυπαντικά και μετά απολφμανςθ με απολυμαντικά υγρά για τουαλζτασ 

(λεκάνεσ, νιπτιρεσ, βρφςεσ, πλακίδια ,κακρζπτεσ κλπ) με χωριςτά πανιά και ςωουγγάριςμα (δεν 

επιτρζπεται με το ίδιο ςωουγγάρι να κακαρίηεται πρϊτα θ λεκάνθ και μετά ο νιπτιρασ και θ βρφςθ). 

2.   Το απολυμαντικό πρζπει να χρθςιμοποιείται μετά το απορρυπαντικό και όχι μαηί. Τοποκζτθςθ 

χαρτιϊν υγείασ και ςαπουνιϊν χορθγοφνται από το Ραράρτθμα. 

3.  Για τισ τουαλζτεσ κα χρθςιμοποιείται ξεχωριςτι ςωουγγαρίςτρα διαωορετικοφ χρϊματοσ. Τα 

ςωουγγάρια για τισ τουαλζτεσ και τουσ νιπτιρεσ κα είναι διαωορετικοφ χρϊματοσ. 

4.   Οι κάδοι των τουαλετϊν κα πλζνονται τακτικά. 

 

 

Σοίσοι – Κοινόσπηστοι σώποι 

5. Κακάριςμα μία ωορά το μινα και ενδιαμζςωσ όταν χρειάηεται μετά τθν κλιςθ προϊςταμζνθσ με 

ειδικά πανιά (με μικροϊνεσ). 

6. Οι ανοξείδωτοι κάδοι κοινόχρθςτων χϊρων κα πλζνονται τακτικά. 
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7. Θα χρθςιμοποιοφνται τα αναωερόμενα ςτθν τεχνικι προςωορά υλικά κακαριςμοφ. Μετά το πζρασ 

των εργαςιϊν, τα ςφνεργα κακαριςμοφ (ςωουγγαρίςτρασ, ςκοφπεσ , ςωουγγάρια ) κα πλζνονται 

και κα ςτεγνϊνουν. Γενικι κακαριότθτα των καλάμων κα γίνεται μία ωορά το μινα και 

ενδιαμζςωσ αν χρειαςκεί με κλιςθ τθσ προϊςταμζνθσ. Ο εργολάβοσ αναλαμβάνει τθν προμικεια 

ειδικϊν πανιϊν και πανζτων απαραίτθτων για τθν μεκοδολογία κακαριςμοφ των δαπζδων . 

8. Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά είδθ που κα εωοδιάηει το προςωπικό τθσ θ ανάδοχοσ 

εταιρεία ςτα τμιματα κα είναι πάντοτε ςε κλειςτι ςυςκευαςία . 

 

 

 

ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΡΓΟΛΗΠΣΡΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Θ εργολιπτρια εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ: 

Να διακζτει όλο τον τεχνικό και μθχανολογικό εξοπλιςμό ο οποίοσ είναι απαραίτθτοσ για τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ. Ο εξοπλιςμόσ αποτελείται από ικανό αρικμό τεμαχίων ϊςτε να 
εκτελείται χωρίσ εμπόδια το ζργο τθσ κακαριότθτασ. Να είναι επαρκισ για τισ ανάγκεσ των 
παραρτθμάτων του ΚΚΡΡΣΕ και να διατθρείται ςε άριςτθ κατάςταςθ. Ρρζπει να αναωζρεται ο 
αρικμόσ ,τα είδθ και οι δυνατότθτεσ των μθχανθμάτων. 

Ο εξοπλιςμόσ κα περιλαμβάνει: 

1. Τρόλεϊ κακαριςτριϊν με λεκανάκια 2χρωμάτων για κάκε τμιμα 

2.. Γάντια κακαριςτριϊν μιασ χριςθσ Latex, 

3. Καρότςια ςωουγγαρίςματοσ ανάλογα με τθ μζκοδο ςωουγγαρίςματοσ των πατωμάτων (π.χ. για 
τα πατϊματα linoleum και αγϊγιμα απαιτείται ειδικό καρότςι για χριςθ πανετϊν) 

 4. Ειδικζσ 2 ςκοφπεσ μειωμζνου κορφβου. 

5. Μθχανζσ πλυςίματοσ-γυαλίςματοσ ,και αωαίρεςθσ παρκετίνθσ 

6. Μθχανζσ απορρόωθςθσ υγρϊν 

7. Κλειςτά τροχιλατα αποκομιδισ απορριμμάτων, 

8. Μθχάνθμα πρεςαρίςματοσ νεροφ για κακαριςμό των εξωτ. χϊρων κλπ. 

9. Το ςυνεργείο κα χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά τα ειδικά πανιά για τουαλζτεσ για καλάμουσ και 
για γραωεία. 

10. Να διακζτει όλα τα υλικά κακαριότθτασ ςυμπεριλαμβανομζνων των χθμικϊν (ΧΛΩΙΝΘ κ.λ.π.). 

11. Να διακζτει πλαςτικζσ ςακοφλεσ μαφρου χρϊματοσ για τθν διαχείριςθ απορριμμάτων 
οικιακοφ τφπου. Θα ζχει τθν ευκφνθ για τθν ςυλλογι των απορριμμάτων από όλουσ τουσ χϊρουσ 
και όλα τα κτίρια των Ραραρτθμάτων. Οι ςάκοι απορριμμάτων κα δζνονται και κα 
απομακρφνονται αμζςωσ μετά τθν ςυλλογι τουσ. 

Θ μεταωορά απορριμμάτων κα γίνεται αποκλειςτικά με τροχιλατα (πάντα κλειςτά), που κα 
πλθροφν τισ προδιαγραωζσ υγιεινισ όπωσ πλφςιμο τροχιλατων και ςυςτθματικι απολφμανςθ. Θ 
ςυλλογι , θ ςυςκευαςία, θ ςυγκζντρωςθ, και θ μεταωορά ςτον χϊρο τελικισ ςυλλογισ των 
απορριμμάτων απϋ όλουσ τουσ χϊρουσ κεωρείται ωσ ολοκλιρωςθ του ζργου κακαριότθτασ. Ο 
χϊροσ τελικισ ςυλλογισ απορριμμάτων κα πρζπει να βρίςκεται ςε άριςτα επίπεδα κακαριότθτασ 
και υγιεινισ. 
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Ρεραιτζρω, οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ιςχφουν δεςμευτικά, όπωσ περιγράωονται αναλυτικά 
ςτο Ραράρτθμα : ¨Τεχνικζσ προδιαγραωζσ¨ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ανάδοχοι δεςμεφονται ότι τα υλικά κακαριςμοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι εγκεκριμζνα 
και καταχωρθμζνα ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ και ωζρουν άδεια από τον Εκνικό Οργανιςμό 
Φαρμάκων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στθν οικονομικι προςωορά του αναδόχου περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία τθσ παρ.1 του άρκρου 
68 του Ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν. 4144/2013, δθλ. αναωζρεται 
αναλυτικά ο αρικμόσ των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο, οι θμζρεσ και οι ϊρεσ 
εργαςίασ, θ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι, το φψοσ του 
προχπολογιςμζνου ποςοφ που αωορά τισ πάςθσ ωφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 
εργαηομζνων, το φψοσ των αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά, τα 
τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, κακϊσ  πρόκειται για κακαριςμό χϊρων, ο οποίοσ  
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται για τθν εωαρμογι των διατάξεων τθσ εργατικισ και αςωαλιςτικισ 
νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςωάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του 
επαγγελματικοφ κινδφνου.  

Οι ανάδοχοι δεςμεφονται ότι τθροφν απαρζγκλιτα τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, 
δθλαδι των νομίμων αποδοχϊν ςτουσ εργαηομζνουσ, οι οποίεσ δεν μποροφν  να είναι ςε καμία 
περίπτωςθ κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τισ οικείεσ Συλλογικζσ Συμβάςεισ, τθν τιρθςθ του 
νομίμου ωραρίου, τθ χοριγθςθ αδειϊν ςτο προςωπικό με αντικατάςταςθ των εργαηομζνων που 
βρίςκονται ςε άδεια, τθ νόμιμθ αςωαλιςτικι κάλυψθ, τουσ όρουσ υγιεινισ και αςωάλειασ των 
εργαηομζνων κλπ. και ευκφνεται ζναντι των ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που 
προκφπτει από αυτζσ. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ δεςμεφεται ότι: 

α) τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων 
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων 
και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ ανωτζρω παραγράωου ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικοφ ωορζα. Εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλλθλα 
μζςα, ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει 
εν αμωιβάλω τθν ακεραιότθτα του μπορεί να αποκλείςει από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τισ 
υποψιωιεσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ(παρ. 4, εδ. κ του άρκρου 73 του 
Ν.4412/2016). Ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ τα προβλεπόμενα ςτθν 
περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010 (Αϋ115). 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ και 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ ιςχφει από ………./2021 και λιγει ςτισ ………./2022 (διάρκεια δϊδεκα, 12, 
μινεσ). 

Το Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθ ςφμβαςθ όταν προκφπτουν λόγοι 
υπθρεςιακοί ι ανωτζρασ βίασ ι εάν εξαςωαλίςει τισ προχποκζςεισ κάλυψθσ των αναγκϊν 
κακαριότθτασ των κτιρίων με δικά τθσ μζςα. Ρροσ τοφτο κα ειδοποιιςει τον ανάδοχο δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ νωρίτερα. Το Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθ ςφμβαςθ χωρίσ καμία 
υποχρζωςθ εάν οι ανάγκεσ τθσ ςε προςωπικό καλυωκοφν από προςλιψεισ ι άλλο δθμόςιο ωορζα. 

Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςθ του ζναντι του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. ςε περίπτωςθ 
καταργιςεωσ υπθρεςιϊν που ςτεγάηονται ςτα κτίρια τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ι υπαγωγισ τουσ ςε 
άλλο ωορζα εκτόσ του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικϊσ ι μερικϊσ θ 
ανάγκθ παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου τθσ οποίασ αωορά θ Διακιρυξθ, οπότε ςτθν περίπτωςθ 
αυτι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τα ςυγκεκριμζνα κτίρια διακόπτεται με απόωαςθ τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικοφ. Τζλοσ ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςθ του ςε περίπτωςθ προςωρινισ 
διακοπισ λειτουργίασ υπθρεςιϊν για οποιοδιποτε λόγο. 

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι μεταωζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ ςε άλλο χϊρο, ανάλογθσ 
ζκταςθσ και λοιπϊν χαρακτθριςτικϊν, δφναται να διατθριςει τθν ίδια ςφμβαςθ. Τα μζρθ διατθροφν 
το δικαίωμα να προβοφν ςτθν από κοινοφ πρόωρθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ  αηθμίωσ, ςτθν περίπτωςθ 
κατά τθν οποία θ Ανακζτουςα Αρχι μεταωερκεί ςε κτίριο με χαρακτθριςτικά τζτοια, που κακιςτοφν 
αςφμωορθ ι δυςχερι τθν υπθρεςία για κάποιο από τα δφο μζρθ. 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΣΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θ παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν, γίνεται από τθν Επιτροπι παραλαβισ, θ οποία ζχει 
ςυγκροτθκεί με εντολι του Δ.Σ του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. Θ Επιτροπι παραλαβισ παρακολουκεί τθν πορεία 
των εργαςιϊν ςε όλο το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Με απόωαςθ τθσ υπθρεςίασ και φςτερα 
από πρόταςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, διακόπτεται θ ςυνεργαςία με τθν Ανάδοχο εταιρεία και 
καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ, εωόςον και κατόπιν ςυςτάςεων ο Ανάδοχοσ υπαίτια δεν παρζχει τισ 
υπθρεςίεσ, ςφμωωνα με τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ. Για τα κζματα κιρυξθσ του Αναδόχου ζκπτωτου και 
τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτόν κυρϊςεισ, ζχουν ανάλογθ εωαρμογι οι διατάξεισ του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι κα γίνει τμθματικά με τθν πρόοδο εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 
ακολουκοφμενθσ τθσ διαδικαςίασ του ν. 4412/2016 από τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του 
Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε και ςφμωωνα με τθν κακιερωμζνθ διαδικαςία εκκακάριςθσ δαπανϊν από τισ  Υπθρεςίεσ 
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ προςκόμιςθσ από τον 
προμθκευτι των απαιτοφμενων από το Νόμο δικαιολογθτικϊν. Θ καταβολι τθσ αμοιβισ ςτον 
ανάδοχο κα γίνεται μζςω τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ., ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου. 

Τον ανάδοχο επιβαρφνει  α)Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ 
προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ 
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

γ) Κράτθςθ φψουσ 3% επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ Ε.Α.Α.∆Θ.ΣΥ.  

δ) Κράτθςθ ΟΓΑ ΧΑΤΟΣΘΜΟΥ φψουσ 20% επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ ΧΑΤΟΣΘΜΟΥ Ε.Α.Α.∆Θ.ΣΥ.  
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ε) παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ  8% επί τθσ κακαρισ ςυµβατικισ αξίασ ςφµωωνα µε το άρκρο 64  του  
Ν. 4172/2013.  Σθμειϊνεται ότι θ ανωτζρω παρακράτθςθ αωορά προκαταβολι ωόρου ειςοδιματοσ και 
ςυμψθωίηεται κατά τθν ετιςια ωορολογικι διλωςθ του προμθκευτι.  

θτά ςυμωωνείται ότι ο Ανάδοχοσ ουδεμία άλλθ απαίτθςθ ζχει πζραν του ποςοφ τθσ αμοιβισ 
με Φ.Ρ.Α. 

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 0419  ¨Αμοιβζσ για δαπάνεσ κακαριότθτασ¨  
του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017  

Θ καταβολι τθσ αμοιβισ ςτον Ανάδοχο κα γίνεται μθνιαία μετά τθν ζκδοςθ του ανάλογου 
παραςτατικοφ. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Μετά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει  ςε οποιοδιποτε 
τρίτο τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραωθ ςυγκατάκεςθ του Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνον εγγράωωσ 
και υπογράωεται από τον κακζνα από τουσ ςυμβαλλομζνουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΚΧΩΡΗΗ ΕΙΠΡΑΚΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωριςει τα ειςπρακτζα δικαιϊματά του που απορρζουν από αυτι 
τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε Φυςικό ι Νομικό Ρρόςωπο, χωρίσ τθ προθγοφμενθ ςφμωωνθ γνϊμθ 
του εργοδότθ που παρζχεται μόνον εγγράωωσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Θ ςφμβαςθ διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Κάκε διαωορά ι αμωιςβιτθςθ, που κα 
προκφψει μεταξφ του  αναδόχου και τθσ Υπθρεςίασ  και   αωορά ςτθν εκτζλεςθ τθσ  Σφμβαςθσ, κα 
επιλφεται από τα αρμόδια τακτικά δικαςτιρια Λάριςασ  με εωαρμογι του Ελλθνικοφ Δικαίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προωανϊν ι παςίδθλων 
παραδρομϊν. Για κζματα, που δε κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα 
αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι-αντιωατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, κα 
λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ απόωαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, θ Τεχνικι Ρροςωορά του 
Αναδόχου, θ Οικονομικι του Ρροςωορά και θ παροφςα Διακιρυξθ, εωαρμοηομζνων επίςθσ 
ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν και του Αςτικοφ Κϊδικα.  
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ΑΡΘΡΟ 12 
ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ςυμβατικϊν όρων ι δυςτροπίασ του Αναδόχου ι κακισ ποιότθτασ 
διαωορετικισ από τα οριηόμενα ςτθν προκιρυξθ κατά τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ παραλαβισ, 
ο Ανάδοχοσ μπορεί να καταςτεί ζκπτωτοσ, να γίνει καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι και παρακράτθςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ.  
Θ ςφμβαςθ λφεται επίςθσ ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ 
ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 68 του Ν. 3863/2010 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ υπογράωεται ςε δφο (2) πρωτότυπα και το κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ 
λαμβάνει από ζνα. 

 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 

 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ Ν. ΔΡΑΚΑΚΗ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  VII– Πεξίιεςε Γηαγσληζκνύ   
 

          ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ 
 

 
 
 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι ειεθηξνληθό 

αλνηθηό δεκόζην δηαγσληζκό «Υπηρεσίες Καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων ησλ 

Παξαξηεκάησλ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», με κπιηήπιο 

καηακύπυζηρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή ανά ημήμα, πποϋπολογιζμένηρ δαπάνηρ 130.000,00 €  

ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24% (πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ:  104.838,71 €,   ΦΠΑ: 25.161,29 €). 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι ηρία (3) ηκήκαηα: 

ΤΜΘΜΑ 1  : «Ραράρτθμα Αμεα Φκιϊτιδασ», Ρ.Ε.Ο. Λαμίασ-Λάριςασ, Δομοκόσ, εκτιμϊμενθσ αξίασ  
26.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ 5.032,26 ευρϊ. 

ΤΜΘΜΑ 2  : «Ραράρτθμα Ρροςταςίασ Ραιδιοφ Φκιϊτιδασ», ιςόγειο και 1οσ όροωοσ», Σμφρνθσ 25, Λαμία, 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 27.300,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ  5.283,87 ευρϊ. 

ΤΜΘΜΑ 3 :«Ραράρτθμα Αμεα Εφβοιασ, Βακφ Αυλίδασ, Χαλκίδα», εκτιμϊμενθσ αξίασ 76.700,00 ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ 14.845,16 ευρϊ. 

Υπάρτοσλ ηρία (3) ηκήκαηα. Προζθορές υποβάλλονται για επιμζρουσ, ένα ή πεπιζζόηεπα, 

ημήμαηα (κερηθή προζθορά) ή για ηο ζύνολο ηων ημημάηων (οιηθή προζθορά) τθσ διακιρυξθσ. Θ 
ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςωοράσ, βάςει  
τιμισ. Δεν υπάρχει μζγιςτοσ αρικμόσ τμθμάτων που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςωζροντα.  Θ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12) μινεσ. 

 Επί ποινι απορρίψεωσ οι προςωορζσ των οικονομικϊν ωορζων δεν μποροφν να υπερβαίνουν τον 

προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ ανά τμιμα, όπωσ κακορίηεται ςτο παρόν άρκρο. 
 

Ο διαγυνιζμόρ θα ππαγμαηοποιηθεί με ηη σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών 
Δημοζίυν Σςμβάζευν (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr. 

Σςζηημικόρ απιθμόρ διαγυνιζμού ζηο ΕΣΗΔΗΣ: 101632. 
Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Παπαζκεςή  30 Οκηυβπίος 2020 και ώπα  22:00μ.μ. 

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών:  Δεςηέπα 16  Νοεμβπίος 2020 και ώπα 22:00μ.μ. 

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ πποζθοπών: Παπαζκεςή 20 Νοεμβπίος 2020 και ώπα 09:00 π.μ.  

Σηην δημοππαζία γίνονηαι δεκηοί ππομηθεςηέρ οι οποίοι δύνανηαι να εκηελέζοςν ηην ππομήθεια ζύμθυνα με 
ηιρ κείμενερ διαηάξειρ.  

Το πλήπερ κείμενο ηηρ πποκήπςξηρ θα αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα www.kkppstereas.gr 

 
 
 
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ                                                    

&  ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

                                                                                                
ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Αξ. Πξση.2251 

Ηκεξ.29-10-2020 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kkppstereas.gr/
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Τα αιηήμαηα για ζςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ – διεςκπινήζειρ επί ηυν εγγπάθυν ηος Διαγυνιζμού 
(Διακήπςξηρ και Παπαπηημάηυν ηηρ) ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά ζηο δικηςακό ηόπο ηος ζςγκεκπιμένος 
διαγυνιζμού μέζυ ηηρ Διαδικηςακήρ Πύληρ www.promitheus.gov.gr, ηος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και θέποςν τηθιακή 
ςπογπαθή. 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 
 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Ν. ΓΡΑΚΑΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIIΙ–ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων  

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΝΟΙΑΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε.) 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 55427 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΣΜΥΝΘΣ 25,ΤΚ.35132, ΛΑΜΙΑ 
- Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ: Ιωάννθσ Καββαδίασ, Αςπαςία Λακοφρα  
- Τθλζωωνο: 2231351117, 2221350812 
- Θλ. ταχυδρομείο: promithies@1035.syzefxis.gov.gr, aspasia.lathoura@0950.syzefxis.gov.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.kkpsrereas.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραωι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κτιρίων του Κζντρου Κοινωνικισ Ρρόνοιασ 
Ρεριωζρειασ   Στερεάσ Ελλάδοσ (Κ.Κ.Ρ.Ρ.Σ.Ε.), CPV:90910000-9 
-- Θ ςφμβαςθ αναωζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ 
- Εωόςον υωίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ΤΙΑ*3] 
 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ ωορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ ωορζα, αναωζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εωόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 
Τθλζωωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθii; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ ωορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν ωορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

[ + Ναι * + Πχι * + Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε 
και υπογράψτε το μζροσ V.  
α) Αναωζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραωισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραωισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναωζρετε: 
γ) Αναωζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραωι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοiii: 
δ) Θ εγγραωι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α και Β, κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςωορϊν 
κοινωνικισ αςωάλιςθσ και ωόρων ι να 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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παράςχει πλθροωορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι να τθ 
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναωζρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναωζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
ωορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεωαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
ωορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναωορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
ωορζασ επικυμεί να υποβάλει προςωορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εωόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζωωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορωζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν ωορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το μζροσ  IV για κάκε ζνα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορωι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Η  ανακζτουςα αρχι ηθτά ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι 

εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7.  Επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν 

παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvi 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτθx· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxi· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxiv το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόωαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xv 

Εάν ναι, αναωζρετεxvi: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόωαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αωορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 
 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόωαςθσ, ο 
οικονομικόσ ωορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

*+ Ναι *+ Πχι  
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φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυηοκάθαπζη»)
xviii; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιωκθκανxix: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxx, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναωζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόωαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόωαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναωζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόωαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόωαςθσ, 
εωόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ 
που οωείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναωερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροωορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναωερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροωορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiii; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιωκθκαν: *…….............+ 

Έχει διαππάξει ο οικονομικόσ ωορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxiv; 
Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιωκθκαν:  
*..........……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αωορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
ωορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxv του; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ ωορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β : Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxvi το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ 

*....……+ 
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Μζροσ V: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ζχει ιδθ ςτθν κατοχι τθσ τα ςχετικά ζγγραωα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά 
των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ 
του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραωι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο 
και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναωοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

                                                           
i
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

ii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iii
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναωζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

iv
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

v
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμωωνα με το δεφτερο εδάωιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vi
 Σφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εωόςον προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμωζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

vii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

viii
 Σφμωωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναωζρεται ωσ “διαωκορά”. 
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ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαωκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

x
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xi
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναωζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόωαςθσ-πλαίςιο. 

xii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xiv
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αωορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xv
 Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόωαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόωαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάωιο)  

xix
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιωκθκαν.  

xx
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςωάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάωιο).  

xxi
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμωωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εωόςον προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ ωόρων ι 
αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμωζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαωϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των ωόρων ι των ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ ωορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οωείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν 
καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμωωνα με το τελευταίο εδάωιο τθσ παραγράωου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ  

xxii
 Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 
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xxiii

 Ππωσ αναωζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxiv
 Εωόςον ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναωορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxv
 Ππωσ περιγράωεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxvi
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει αποωαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορωι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροωορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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