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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  5/2017 

«ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,  ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ,  

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ               

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία : 03/10/2017 

Ημέρα : ΤΡΙΤΗ 

Ώρα :09:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙAΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ημερομηνία : 03/10/2017 

Ημέρα : ΤΡΙΤΗ 

Ώρα : 09:30 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ, 

1ος ΟΡΟΦΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90910000-09 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL 303 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 37.100,00 € 

Κ.Α.Ε. 0845 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                            
----------------------------------------------------------- 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 
-----------------------------------------------------------------                                  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Διεύθυνση    : Περιουσίας και Προμηθειών 

Tμήμα            :  Προμηθειών              

Ταχ.Δ/νση    : Φιλελλήνων 13-15, 10557 Αθήνα 

Τηλέφωνο    : 210-3275026 

E-mail            :t.prom@eteaep.gov.gr  
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

    

                                          Αθήνα, 21-09-2017 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 155745/21-09-2017 
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Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κο. Καποτά Αθανάσιο, Διοικητή και Πρόεδρο Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 

όπως ισχύουν και ιδίως:  

1. Τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τα άρθρα 74-85 και 90 του  Ν. 4387/2016  (ΦΕΚ 85/Α/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις 

φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 

3. Τον Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

4. Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

5. Τον Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

6. Το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 

στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»  

7. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

8. Τον Ν. 4013/11 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»  

9. Το άρθρο 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του Ν. 3863/2010 (Α’ 

115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές 

σχέσεις» 

10. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 



 

3 

 

11. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

12. Τον Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

13. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

14. Το Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία» 

15. Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της  ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Έγκριση του “Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β’ 3698) 

16. Τη με αριθμ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων» 

 

Β. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄) Απο φαση του Υπουργου  των 

Οικονομικω ν για αυ ξηση και ορισμο  σε ΕΥΡΩ του χρηματικου  ποσου  του α ρθ.83 παρ.1 του 

Ν. 2362/1995 για τη συ ναψη δημοσι ων συμβα σεων που αφορου ν προμη θεια προι ο ντων, 

παροχη  υπηρεσιω ν η  εκτε λεση ε ργων. 

Γ. Την υπ’ αριθ. Φ.80000/55949/14809/30-12-2016 (ΦΕΚ 4288 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. «Δια ρθρωση των 

οργανικω ν μονα δων του Ενιαι ου Ταμει ου Επικουρικη ς Ασφα λισης και Εφα παξ Παροχω ν 

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)(Ν.Π.Δ.Δ.)». 

Δ. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 26385/24-02-2017 απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., περί 

συγκρότησης συλλογικών οργάνων. 

Ε.  Την υπ’ αριθ. 961/33ης/20-09-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 

με την οποία εγκρίνεται η επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του 

τακτικού καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων, όπου στεγάζονται οι Διευθύνσεις του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Αττική, με τροποποίηση ως προς το δικαίωμα συμμετοχής και στην 

Περιφέρεια. 

Ζ. Την υπ’ αρ. 643 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, σε βάρος του ΚΑΕ, 00.10.0845 η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 643  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

Η. Την άμεση ανάγκη για τακτικό καθαρισμό γραφείων και λοιπών χώρων όπου στεγάζονται οι 

Διευθύνσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Αττική και στην Περιφέρεια.  
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικο  διαγωνισμο  με σφραγισμε νες προσφορε ς και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή 

σε Ευρώ για το ε ργο του τακτικού καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων, όπου στεγάζονται 

υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Αττική και στην Περιφέρεια, για χρονικο  δια στημα τεσσα ρων 

(4) μηνω ν, με δυνατο τητα παρα τασης ενο ς (1) μη να. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Η προϋπολογισμένη δαπάνη, αφορά σύμβαση τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα 

παράτασης ενός (1) μήνα, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των #37.100,00# € (τριάντα επτά 

χιλιάδες εκατό ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, #46.004,00# € (σαράντα έξι χιλιάδες τέσσερα ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 του τακτικού προϋπολογισμού 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» και επιμερίζεται σύμφωνα με τα τμήματα του 

έργου, ως εξής: 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

1 ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                        32.000,00 €  

2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ                             300,00 €  

3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                             300,00 €  

4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ                             300,00 €  

5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ                             300,00 €  

6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ                             300,00 €  

7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                             300,00 €  

8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                             300,00 €  

9 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩ                             300,00 €  

10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΣΥΡΟΣ                             300,00 €  

11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                             300,00 €  

12 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ                             300,00 €  

13 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ                             300,00 €  

14 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                             300,00 €  

15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ                             300,00 €  

16 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ                             300,00 €  

17 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ                             300,00 €  

18 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ                             300,00 €  
 

Άρθρο 1 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου 

στεγάζονται υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Αττική και την Περιφέρεια, όπως περιγράφονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 
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Οι εργασίες τις οποίες θα κληθεί ο ανάδοχος/οι ανάδοχοι να παρέχουν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Επίσης, ο ανάδοχος/οι ανάδοχοι υποχρεούνται να αναλάβουν τις υπηρεσίες καθαριότητας 

οποιουδήποτε κτιρίου όπου πιθανόν μεταφερθούν οι υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με τους ίδιους 

όρους και  προϋποθέσεις. 

Οι συμμετέχοντες δύνανται να επισκεφθούν τα ανωτέρω κτίρια και να επαληθεύσουν με ιδία 

ευθύνη την περιγραφή, έκταση και μορφή των χώρων, προκειμένου να συντάξουν την προσφορά 

τους. 

Άρθρο 2 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται 

με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. 

2.  Δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ. 1, 2 και 4 του Άρθρου 

73 του Ν 4412/16, με την επιφύλαξη των παρ. 5-9 του ίδιου Άρθρου 

 

Άρθρο 3 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του Ν. 4412/2016) 
 

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο (Αίθουσα Δ.Σ.) 

2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη διακήρυξη (03/10/2017 ημέρα 

Τρίτη μέχρι  09:00 π.μ.). 

3. Οι προσφορές, σφραγισμένες και με σαφή αναγραφή των στοιχείων του παραλήπτη και του 

συγκεκριμένου διαγωνισμού, μπορούν:  

 Να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ταμείου, επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, 

Αθήνα, στον πρώτο όροφο – Τμήμα Γραμματείας. 
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 Να αποστέλλονται στο Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ. με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται 

με απόδειξη. 

4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 

τηρούν τα οριζόμενα των προηγούμενων παραγράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την οριζόμενη 

στην παρούσα, ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 

6. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών θα ξεκινήσει στις 03/10/2017 

ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. 

7. Οι προσφορές, θα παραδοθούν σφραγισμένες στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, από το 

Τμήμα Προμηθειών πριν την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 

 

Άρθρο 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Άρθρα 92 έως 96 του Ν. 4412/2016) 
 

4.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 

φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05/2017 

 

«ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,  ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, 

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ» 

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο 

φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα θα αναγράφεται η λέξη 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση 

διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 
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β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Αν τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 

φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 

ενδείξεις. 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει 

το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

4.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 

4.2.Α «Δικαιολογητικά συμμετοχής»(Άρθρο 93 του Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» περιέχει το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας. 

 

4.2.Β «Τεχνική προσφορά»(Άρθρο 94 του Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει; 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του προσφέροντος, στην οποία δηλώνει την 

πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 

της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας. 

 Συμπληρωμένο το έντυπο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ της παρούσας. 

 

4.2.Γ«Οικονομική προσφορά» (Άρθρο 95 του Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει: 

 το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ της 

παρούσας), συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους 

εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα.  

 Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να 

εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 

68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010 (Α’ 115): 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην σύμβαση. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
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γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι (να 

αναφέρεται και να επισυνάπτεται αντίγραφο) 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού, που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 

ε)Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, για τον καθαρισμό χώρων. 

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πρέπει να υπολογίζουν στην προσφορά τους εύλογο 

ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού 

τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει προσφορά για όλα τα κτίρια 

της Αττικής, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας.  

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθαρισμού στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη και για το ζητούμενο διάστημα. 

 

4.3 Γλώσσα 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α’ 188). 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ(Άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) 
 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) 

ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν 

παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 

του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 6 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Το κριτήριο για την κατακύρωση της ανάθεσης του έργου και την τελική επιλογή του 

προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορισθεί με την  

αρ. πρωτ.26385/24-02-2017 απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 

στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην 

διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 100  του Ν.4412/2016 και εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού παραδίδεται με απόδειξη 

στο Τμήμα Προμηθειών, το οποίο διενεργεί το διαγωνισμό.  

 

Άρθρο 7 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του 

άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας). 

Στη συνέχεια, το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον 

προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης 

σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
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ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του 

Ν.4412/16. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Άρθρο 8 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν.4412/2016) 
8.1 Εγγύηση Συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (έκτο εδ. της παρ.1.α. του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 

8.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Για την υπογραφή σύμβασης αξίας ανώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, 

απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων. 

 

Άρθρο 9 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ– ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρα 106 και 127 του  Ν. 4412/2016) 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 

ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
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αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή.  

Άρθρο 10 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή κατά παράβαση των όρων της 

σύνταξης και υποβολής της παρούσας. 

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται 

τέτοιες. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν, ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, 

εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή τους, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

 

Επίσης, απορρίπτονται προφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 

απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν 

αποδεκτές, σύμφωνα με το άρθρο 102. 

 

Οι τιμές δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 

 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 

ενιαία τιμή για όλες τις εργασίες που προκηρύχτηκαν, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία, θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

11.1.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση.  

11.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

11.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α. Έχει περατωθεί ο συμβατικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών καθαρισμού. 

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

γ. Εκπληρώθηκαν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

11.4Το  Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που θα 

συνομολογηθεί για έναν(1) ακόμα μήνα μετά τη λήξη της, με μονομερή δήλωσή του προς τον 

παρέχοντα υπηρεσίες, με τους ίδιους όρους και με το ίδιο μηνιαίο τίμημα. 

11.5Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

11.6Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 

γ) η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 

7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. 
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Άρθρο 12 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ(Άρθρα 203,205 και 218 του Ν. 4412/2016) 
 

12.1Ο προμηθευτής που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 

έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

12.2Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 

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

αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 

ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο 

της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 

για παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με 

το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

12.3Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

12.4Σε περίπτωση μη συνεπούς εκτέλεσης μέρους ή όλων των καθημερινών εργασιών, θα 

καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.E.Π. ποινική ρήτρα μέχρι ποσοστού 4% επί του 

μηνιαίου τιμήματος για κάθε ημέρα μη συνεπούς εκτέλεσης μέρους ή όλων των καθημερινών 

εργασιών και θα παρακρατείται από το μηνιαίο τίμημα. 
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12.5Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή δήλωσή του να κηρύξει τον παρέχοντα 

υπηρεσίες έκπτωτο, κατά την ελεύθερη κρίση του, από τη Σύμβαση και μάλιστα  σε περίπτωση 

αθέτησης, γενικά, οποιουδήποτε συμβατικού όρου. 

12.6Σε περίπτωση που ο παρέχων υπηρεσίες κηρυχθεί έκπτωτος, καταπίπτει λόγω ποινής υπέρ 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, εκτός δε του ποσού της 

ποινής που καταπίπτει, δικαιούται να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας του, 

κατά τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 13 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με 

την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή 

υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να 

τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους 

όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, 

αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την 

τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να 

εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς 

φορείς και σε κάθε τρίτο. 

2. Στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των 

ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των 

παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στο Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ. να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. 
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3. Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε 

είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών του. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (1) επόπτη, για την επίβλεψη της σύμβασης και 

επικοινωνία με αρμόδια όργανα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τον/την οποίο-α θα γνωστοποιήσει 

σε αυτό. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια 

των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά 

για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό της των νόμιμων αδειών, 

αναπαύσεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες 

απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών 

του έναντι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

7. Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο, οποιαδήποτε 

στιγμή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, να προσκομίζει και όσα ή όποια 

πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά που 

χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση αυτής και τα οποία ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

της παρούσας διακήρυξης. 

8. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη 

αποδοχή των όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις 

υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον 

τρόπο πληρωμής θα περιγράφουν στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Άρθρο 14 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Μετά την κανονική, εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου μηνιαίως, ο ανάδοχος/οι 

ανάδοχοι εκδίδουν τιμολόγιο για κάθε κτίριο χωριστά, με το αντίστοιχο μέρους της συμβατικής 

αξίας, η εξόφληση κάθε τιμολογίου γίνεται αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α)Τιμολόγιο του προμηθευτή,  

β)Πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή, 

γ)Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του προμηθευτή 

δ)Εντός μίας (1) εβδομάδος, μετά την εξόφληση κάθε τιμολογίου ,ο ανάδοχος/οι ανάδοχοι 

δεσμεύονται να προσκομίσουν όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται από το 
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νόμο σχετικά με την πλήρη εξόφληση του προσωπικού που απασχολείται στα κτίρια του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

ε) Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.∆.) του ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα, που 

αφορά το απασχολούμενο προσωπικό καθαριότητας στα κτίρια του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος/οι ανάδοχοι δεν θα έχουν καμία απαίτηση κατά 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησαν κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ 

αφορμής αυτού. Ο ανάδοχος/οι ανάδοχοι θα αναλάβουν την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας 

το συμβατικό τίμημα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχουν πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της 

προσφοράς τους. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, 

καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου/των αναδόχων για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία 

περαιτέρω επιβάρυνση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

Toν ανάδοχο/τους αναδόχους βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή 

της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνονται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Άρθρο 15 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ως προς τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης 

αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που διενεργεί την προμήθεια. 
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Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση ανακηρύξεως ως μειοδότη φυσικού προσώπου σε καμία 

περίπτωση δεν θα θεωρείται η συνδέουσα τούτο και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σχέση, ως σχέση εξαρτημένης 

εργασίας αλλά θα πρόκειται για γνήσια μίσθωση έργου.  

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας, όπως ισχύουν και θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της 

παρούσας διακήρυξης. 

 

Άρθρο 16 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του 

Διαγωνισμού μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να απαντήσει, το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

Κάθε σχετική πληροφορία δίδεται από το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Περιουσίας & 

Προμηθειών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στο κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον2ο όροφο. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-3275026, 210-3275291, 210-3275292, 210-3275289, 210-3275290 

E-mail: t.prom@eteaep.gov.gr 

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στους διαδικτυακούς ιστότοπους www.diavgeia.gr, 

www.eprocurement.gov.grκαι www.eteaep.gov.gr. 

 

 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

&ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΤΑΣ 

 

 

 

 

 

http://www.diavgeia.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eteaep.gov.gr/
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Ανήκει στην με αριθ. 5/2017 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Α)  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες καθαρισμού περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:  

Χώροι Γραφείων, χώροι συσκέψεων & εκδηλώσεων :  
•  Αποκομιδή απορριμμάτων, αλλαγής πλαστικής σακούλας στα καλάθια απορριμμάτων και 
μεταφορά τους στους ειδικούς κάδους συλλογής απορριμμάτων του Δήμου  
•  Καθαρισμός και ξεσκόνισμα γραφείων, επίπλων, καθισμάτων εργασίας.  
• Καθαρισμός χειρολαβών θυρών.  
• Καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών.  
• Εξωτερικός καθαρισμός των κοινόχρηστων μηχανημάτων γραφείου (φωτοτυπικά, εκτυπωτικά, 
φαξ κλπ).  
• Σκούπισμα δαπέδων με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό 
υγρό  
 
Χώροι WC :  
• Πλύσιμο λεκάνης, καθίσματος και σκεπάσματος με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό.  
• Πλύσιμο νιπτήρων και πλακιδίων γύρω από αυτούς με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό.  
• Καθαρισμός χειρολαβών θυρών  
• Αποκομιδή απορριμμάτων, αλλαγής πλαστικής σακούλας στα καλάθια απορριμμάτων και 
μεταφορά τους στους ειδικούς κάδους συλλογής απορριμμάτων του Δήμου  
• Τοποθέτηση χάρτου υγείας, χειροπετσετών και υγρού σαπουνιού πλύσης χεριών, τα οποία 
παρέχει το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..  
• Καθαρισμός καθρεπτών.  
• Σκούπισμα δαπέδων με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό 
υγρό  
Χώροι κουζινών (όπου υπάρχουν):  
• Πλύσιμο των νεροχυτών και των επιφανειών γύρω από αυτούς με κατάλληλο απορρυπαντικό 
υγρό.  
• Πλύσιμο των ποτηριών και λοιπών σκευών κουζίνας του προσωπικού με κατάλληλο 
απορρυπαντικό υγρό.  
• Σκούπισμα δαπέδων με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα κατάλληλο απορρυπαντικό 
υγρό.  
Διάδρομοι:  
• Σκούπισμα δαπέδων με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό 
υγρό.  
Ανελκυστήρας  
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• Σκούπισμα και σφουγγάρισμα ανελκυστήρα με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό.  
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
• Καθάρισμα θυρών εισόδου (εσωτερικά και εξωτερικά) και σκαλοπατιών.  
• Πλύσιμο πλακιδίων τοίχων των τουαλετών με κατάλληλα απορρυπαντικά.  
• Τοπικός καθαρισμός λεκέδων σε πόρτες.  
• Σκούπισμα και σφουγγάρισμα κλιμακοστασίου και πλατύσκαλων με κατάλληλο 
απορρυπαντικό υγρό.  
• Καθαρισμός γυάλινων θυρών ορόφων με κατάλληλο καθαριστικό  
• Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου ανελκυστήρων με κατάλληλο απορρυπαντικό και 
καθαρισμός εσωτερικών επιφανειών και θυρών ορόφων ανελκυστήρα.  
• Καθαρισμός υαλοπινάκων εσωτερικά με κατάλληλα καθαριστικά.  
• Καθαρισμός των εσωτερικών περβαζιών των παραθύρων.  
• Τοπικός καθαρισμός λεκέδων στους τοίχους.  
• Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας.  
• Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός ψυγείων.  
• Καθαρισμός κινητών διαχωριστικών γραφείων.  
•  Καθαρισμός ρολοκουρτίνων.  
• Καθαρισμός υπογείων, χώρων αρχείων και περιβάλλοντων χώρων 
• Καθαρισμός ταράτσας, μπαλκονιών όπου υπάρχουν  

 Πλύσιμο εσωτερικά και εξωτερικά όλων των τζαμιών των κτιρίων 

 Τρίψιμο και γυάλισμα μαρμάρων κεντρικής και πλαϊνών εισόδων (κτίριο Φιλελλήνων) 
 

 

Β)ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Α’ – ΑΤΤΙΚΗ 

ΚΤΙΡΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.) 

ΟΡΟΦΟΙ 

ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 195 2.495,15 
Υπόγειο- Ισόγειο-1ος-

2ος-3ος όροφοι 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 87 2.936,87 

Β΄ υπόγειο, Α΄ υπόγειο, 
Ισόγειο, Ημιώροφος , 
1ος, 2ος, 3ος και 4ος 

όροφοι 

ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11 81 1.411,00 
4ος- 5ος- 6ος-7ος και 

8ος όροφοι 

ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 24 44 621,15 8ος όροφος 

ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 31 68 1.327,80 
5ος-6ος-7ος-8ος 

όροφοι,           -2Υπόγεια 

ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 30 866,27 5ος-6ος όροφος 
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ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 82 3.234,50 

ημιώροφος, 3ος-4ος-
5ος-6ος-7ος και 8ος 
όροφοι, πεζοδρόμια 
περιμετρικά του 

κτιρίου και 
κοινόχρηστοι χώροι 
προαναφερομένων 

ορόφων 
 

 

ΤΜΗΜΑ Β’ – ΡΟΔΟΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 78-80 3 (+2) 120,00 

 

ΤΜΗΜΑ Γ’-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΛΗΣ 86-88 2 207,00 

 

ΤΜΗΜΑ Δ’- ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 

1 212,59 

 

ΤΜΗΜΑ Ε’-ΚΟΖΑΝΗ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ν. ΔΕΛΙΑΝΗ 4 1 51,95 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ’-ΚΑΒΑΛΑ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΑΓΚΛΗ 8 3 106,40 
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ΤΜΗΜΑ Ζ’-ΚΕΡΚΥΡΑ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 7 
2 111,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ Η’-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 5 3 138,60 (με parking) 

 

ΤΜΗΜΑ Θ’-ΚΩΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩ 
ΠΑΡ. 

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
2 155,63 

 

ΤΜΗΜΑ Ι’-ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥ 

ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ-ΣΥΡΟΣ 
1 174,40 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑ’-ΡΕΘΥΜΝΟ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35 1 102,35 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΒ’-ΧΑΝΙΑ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Κ. ΧΙΩΤΑΚΗ 7-9 2 120,35 
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ΤΜΗΜΑ ΙΓ’- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10 2 140,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΔ’-ΧΑΛΚΙΔΑ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 15 1 93,50 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΕ’-ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 11 2 81,98 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ΄-ΠΑΤΡΑ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 46-52 2 201,60 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΖ’-ΝΑΥΠΛΙΟ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΦΛΕΣΣΑ 5 2 110,00 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΗ’-ΠΥΡΓΟΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΤΕΑΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(τ.μ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΡΑΧΩΒΗΣ 1 & 

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 
1 123,28 
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Ανήκει στην με αριθ. 5/2017 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100026519 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ, 10557 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ρουφικτού Μαρία, Μπίτσικα Σταυρούλα, Σεμιτέκολου Αντωνία 

- Τηλέφωνο: 2103275026, 2103275291, 2103275292, 2103275292 

- Ηλ. ταχυδρομείο: roufiktou.m@eteaep.gov.gr, mpitsika.stavroula@eteaep.gov.gr, 

semitekolou.a@eteaep.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.eteaep.gov.gr 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Ανάθεση του τακτικού καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Αττική και στην Περιφέρεια  

CPV: 90910000-9 Υπηρεσίες Καθαρισμού   

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 21 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 4/2017 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:roufiktou.m@eteaep.gov.gr
mailto:mpitsika.stavroula@eteaep.gov.gr
mailto:semitekolou.a@eteaep.gov.gr
http://www.eteaep.gov.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:  

ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει 

την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 

προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 

ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία 

ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 

ποια κατηγορία ή κατηγορίες 

εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 
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οι απασχολούμενοι. 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 

οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του 

τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία 

ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 

[   ] 
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υποβάλει προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  
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απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 

τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

[ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 

είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxiii : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 
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- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 

θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές τις περιστάσειςxxiv 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxv; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxvi κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

[] Ναι [] Όχι 
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την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxxvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάνxxviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

                                                 
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 

αυτών 
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ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 

το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος.  

viii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 

2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 

εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον 

στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii 
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

και άλλες διατάξεις”. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε 

και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 

(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 

εδάφιο).  

xxii
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiii
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

xxiv
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 

2 ν. 3863/2010 . 

xxvi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

                                                                                                                                                                         
 

 

Ανήκει στην με αριθ.  5/2017 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Ισχύουν για όλους τους προς καθαρισμό χώρους 

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

1.1 

 

Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα 

απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και 

απολύμανσης πρέπει να είναι καινούργια, 

αμεταχείριστα και κατασκευασμένα – 

παρασκευασμένα με τις τελευταίες 

επιστημονικές εξελίξεις. 

 

ΝΑΙ   

1.2 

Όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα και ο λοιπός 

εξοπλισμός για τον καθαρισμό του κτιρίου 

,όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνει τον 

Ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

1.3 

Όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό 

όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνουν τον 

ανάδοχο εκτός των: 

α) Χαρτί υγείας 

β) Χειροπετσέτες και 

γ) Κρεμοσάπουνο χεριών 

 

ΝΑΙ   

1.4 

Το προσωπικό που θα ασχολείται με τον 

καθαρισμό των κτιρίων, θα φορά καθαρές 

ομοιόμορφες μπλούζες με το σήμα της εταιρείας 

οι οποίες δεν θα είναι σκισμένες ή 

κακοποιημένες. Επίσης θα φορά γάντια για την 

προστασία και την έκθεσή του σε οποιοδήποτε 

κίνδυνο, θα είναι εξειδικευμένο και θα 

χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μηχανήματα, υλικά 

καθαρισμού και σάκους απορριμμάτων.  

 

ΝΑΙ   
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1.5 

Τα προϊόντα καθαρισμού και καθαρισμού 

απολύμανσης, τα εργαλεία – μέσα καθαρισμού, 

τα μηχανήματα που απαιτούνται καθώς και οι 

σάκοι απορριμμάτων βαρύνουν την ανάδοχο.  

 

ΝΑΙ   

1.6 

Τα απορρυπαντικά παντός τύπου που θα 

χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα έχουν όλα 

έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους, 

προδιαγραφών CE, τα δε απολυμαντικά από τον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.  

 

ΝΑΙ   

1.7 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των 

ιδιοτήτων των υπό προμήθεια υπηρεσιών με 

τους όρους των παρουσών τεχνικών 

προδιαγραφών, θα διενεργείται  έλεγχος που θα 

γίνεται από την Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής 

Εκτέλεσης Εργασιών Καθαρισμού και έχει 

σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας ή μη των 

παρεχόμενων υπηρεσιών με όλους τους όρους 

της σύμβασης.  

 

ΝΑΙ   

1.8 

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις ή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή 

και σε λοιπές μηχανές γραφείου βαρύνουν την 

ανάδοχο.  

 

ΝΑΙ   

1.9 

Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης 

από την ανάδοχο των εργασιών και της πιστής 

και απαρέγκλιτης εφαρμογής των όρων της 

παρούσας σύμβασης θα γίνεται από την 

Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης 

Εργασιών Καθαρισμού που θα διενεργεί 

ελέγχους οποτεδήποτε. Από την ίδια επιτροπή 

θα αξιολογείται και η συνεργασία της Αναδόχου 

με την Υπηρεσία καθώς και η ποιότητα της 

παρεχόμενης καθαριότητας.  

 

ΝΑΙ   
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1.10 

 

Όταν ο Ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, 

φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το 

βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως του 

δικαιώματος να την επικαλεσθεί, αν δεν την 

αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην 

Υπηρεσία προκειμένου να αξιολογηθούν από 

την Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης 

Εργασιών Καθαρισμού, τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες, 

αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη 

συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία 

της να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά τις 

υπηρεσίες που ανέλαβε.  

 

ΝΑΙ   

1.11 

Η Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα 

προκληθεί στην περιουσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από 

το προσωπικό που θα απασχολεί στον 

καθαρισμό.  

 

ΝΑΙ   

1.12 

Το απασχολούμενο προσωπικό θα 

αντικαθίσταται σε κάθε περίπτωση μετά από 

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας αρχής.  

 

ΝΑΙ   

1.13 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον 

κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για τον 

καθαρισμό και την απολύμανση (με τη χρήση 

απαραίτητων χημικών καθαριστικών), όπως 

περιγράφεται στη μελέτη της προσφοράς της. 

Επίσης υποχρεούται να τοποθετεί το χαρτί 

υγείας, χειροπετσέτες και σαπούνια στους 

χώρους που απαιτείται.  

 

ΝΑΙ   

1.14 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τα 

απορρίμματα σε πλαστικούς σάκους και να τα 

μεταφέρει στους χώρους συγκέντρωσης έξω 

από το κτήριο και σε χώρο που θα είναι εύκολη 

η ανακομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα 

μεταφοράς απορριμμάτων.  

 

ΝΑΙ   

1.15 

Η αξία όλων των υλικών που θα χρειαστούν για 

τις παραπάνω εργασίες καθαρισμού βαρύνει 

την Ανάδοχο.  

 

ΝΑΙ   
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2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

2.1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

2.1.1 

 Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους    

σφουγγαρίσματος (μπλε και κόκκινους)   

διπλού συστήματος 

 Θα χρησιμοποιούνται  διαφορετικοί 

κάδοι   σφουγγαρίσματος διπλού 

συστήματος για  γραφεία – 

κοινόχρηστους χώρους , διαφορετικοί για 

WC  

 Επίσης θα χρησιμοποιούνται 

σφουγγαρίστρες διαφορετικές για 

γραφεία – κοινόχρηστους  χώρους, και 

διαφορετικές για W.C 

 Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού 

τύπου  

 Υφασμάτινα μάκτρα (dustmop) , όπου 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική 

σκούπα με υποχρέωση να 

χρησιμοποιούνται κάθε μέρα καθαρά  

 Γάντια χοντρά και μίας χρήσεως  

 Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων 

μαύρου και κίτρινου χρώματος, 

ανθεκτικές διαφόρων μεγεθών  

 Σφουγγαράκια με σύρμα, για τρίψιμο 

μεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και 

ειδών υγιεινής 

 Μπαλαντέζες 

 Σάρωθρα και φαράσια για τον 

περιβάλλοντα  χώρο και όπου χρειάζεται 

 Περιστροφικές μηχανές πλυσίματος 

δαπέδων.  

 Μηχανή πλύσης – απόπλυσης 

υφασμάτινων επιφανειών.  

 Σάρωθρα ΜΟΠ (παρκετέζες).  

 

 

ΝΑΙ 
  

2.2 

 

Ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ  ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ : 
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2.2.1 

 

Τα μηχανήματα που απαιτούνται πρέπει να 

είναι κατάλληλα για τις επιφάνειες που 

προορίζονται:  

Πλακάκια κεραμικά, πλακάκια πλαστικά, ξύλινες 

επιφάνειες, μεταλλικές επιφάνειες, επιφάνειες 

με μελαμίνη, μαρμάρινες επιφάνειες, 

πορσελάνινες επιφάνειες, τζάμια, δερματίνη, 

ταπετσαρίες.  

 

ΝΑΙ   

2.2.2 

 

Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της 

Υπηρεσίας για την καθαριότητα. 

 

 

ΝΑΙ   

 

2.2.3 

 

Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά 

καθαρισμού, απαραίτητα να είναι  πρώτης 

ποιότητας και πλέον κατάλληλα. 

 

 

ΝΑΙ 
  

2.2.4 

Τα αναγκαία σκεύη-εργαλεία και υλικά 

καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές 

(βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις 

εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου. 

 

ΝΑΙ   

2.2.5 

Τα αναγκαία σκεύη-εργαλεία να είναι κατά το 

δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε  άριστη 

κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο 

και εμφάνισης. 

 

ΝΑΙ   

3 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  
   

3.1 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
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3.1.1 

 

 Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου, 

τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων και ειδών 

υγιεινής  

 

 Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων 

ρύπων  

 

 Απολυμαντικά επιφανειών  για το w.c 

 

 Υγρό καθαριστικό τζαμιών – καθρεπτών  

 

 Αυτογυάλιστη παρκετίνη αντιολισθητική  

για δάπεδα 

 

 Απορρυπαντικά καθαριστικά δαπέδου. 

 

 Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων 

ρύπων  

 

 Υγρό καθαριστικό υαλοπινάκων και 

καθρεπτών  

 

 Αφαιρετικό αλάτων από βρύσες και είδη 

υγιεινής  

 

 Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη για 

διάφορα είδη δαπέδων (Linoleum, 

μάρμαρο, πλαστικό δάπεδο)  

 

ΝΑΙ   

3.2 

 

ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ 

ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ  

 

   

3.2.1 

 

Τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούνται θα 

έχουν εκτός από καθαριστική και απολυμαντική 

δράση 

 

ΝΑΙ   
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3.2.2 

Ειδικά για τα προϊόντα καθαρισμού και 

καθαρισμού - απολύμανσης θα πρέπει να 

αναφέρεται ο αριθμός καταχώρησης στο Γενικό 

Χημείο του Κράτους καθώς και ο αριθμός 

έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, 

η αναλογία αραίωσης που θα εφαρμόζεται, ο 

χρόνος δράσης αυτών, όπως επίσης και τα 

απαραίτητα ενεργά συστατικά που θα 

διασφαλίζουν ικανοποιητικά τους στόχους 

καθαρισμού και καθαρισμού – απολύμανσης, 

ανάλογα με τον προορισμό τους. Επισημαίνεται 

ότι το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π διατηρεί το δικαίωμα να 

στείλει δείγμα οποιουδήποτε προϊόντος για τη 

σχετική ανάλυση στο Γενικό Χημείο του 

Κράτους, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όσες 

φορές κρίνει αυτό απαραίτητο. 

 

ΝΑΙ   

3.2.3 

Τα αναλώσιμα υλικά του εξοπλισμού 

(σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια, πανιά κ.α.) θα 

ανανεώνονται με μέριμνα και δαπάνη του 

Αναδόχου όποτε αυτό απαιτείται.  

 

ΝΑΙ   

3.2.4 

Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα 

από το γενικό Χημείο του Κράτους.  

 

ΝΑΙ   

3.2.5 

Τα απορρυπαντικά προϊόντα να μην είναι 

επιβλαβή για την υγεία, να μην αναδύουν 

δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν 

φθορές στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό 

των κτιρίων.  

 

ΝΑΙ   

3.2.6 

Να χρησιμοποιούνται ενώσεις χλωρίου για 

απολύμανση μετά τον καθαρισμό των ειδών 

υγιεινής (νιπτήρες, βρύσες, λεκάνες, πλακάκια, 

WC κ.λ.π.)  

 

ΝΑΙ   

3.2.7 

Τα προϊόντα καθαρισμού να παρέχονται στο 

προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού στη 

συσκευασία και με την σύνθεση – διάλυση της 

εταιρείας παραγωγής τους, συνοδευόμενα από 

δοσομετρητή.  

 

ΝΑΙ   
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3.2.8 

Επισημαίνεται ότι το κόστος των  υλικών  

καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθούν για όλα 

τα κτίρια, βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

ΝΑΙ   

3.2.9 

Η διάλυση των παρασκευαζόμενων διαλυμάτων 

(προς χρήση) των προϊόντων καθαρισμού που 

θα κάνουν οι καθαριστές να είναι σύμφωνες με 

τις οδηγίες της εταιρείας παρασκευής των 

προϊόντων.  

 

ΝΑΙ   

3.2.10 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να 

διασφαλίζει την συνεχή και πλήρη παροχή των 

απαιτούμενων υλικών καθαρισμού.  

 

ΝΑΙ   

3.2.11 

Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι 

καταχωρημένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών 

και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού 

Χημείου του Κράτους. 

 

ΝΑΙ   

3.2.12 

Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι 

εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό   

Φαρμάκων (ΕΟΦ) και να φέρουν τον αριθμό 

άδειας κυκλοφορίας τους. 

 

ΝΑΙ   

3.2.13 

Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα 

δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να 

μην είναι επιβλαβή για την υγεία του 

προσωπικού και των επισκεπτών και να μην 

προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και τον 

εξοπλισμό του κτιρίου. 

 

ΝΑΙ   

4 

 

Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΤΥΠΑ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ   
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4.1 

  

Έγγραφη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, ότι 

θα προσκομίσει τα μηχανήματα και τον 

εξοπλισμό την προηγούμενη της έναρξης ισχύος 

της σύμβασης. 

 

ΝΑΙ   

4.2 

 

Υπεύθυνη δήλωση για την δυνατότητα παροχής 

και χρήσης των προϊόντων καθαρισμού και 

απολύμανσης. 

 

ΝΑΙ   

4.3 

 

 

Για τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά, 

απολυμαντικά και απορρυπαντικά προϊόντα με 

απολυμαντική δράση απαιτείται η προσκόμιση 

των παρακάτω πιστοποιητικών: 

 

1. Απορρυπαντικά: Βεβαίωση 

καταχώρησης στο Μητρώο 

Απορρυπαντικών και Καθαριστικών 

Προϊόντων του Γενικού Χημείου του 

Κράτους (ΓΧΚ). 

2. Απολυμαντικά : Άδεια κυκλοφορίας στην 

Ελλάδα από τον ΕΟΦ, όπου θα 

επισυνάπτεται  η ετικέτα και το τεχνικό 

φυλλάδιο χρήσης. 

3. Απορρυπαντικά με απολυμαντική δράση: 

Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο 

Απορρυπαντικών και Καθαριστικών 

Προϊόντων του Γενικού Χημείου του 

Κράτους (ΓΧΚ) και άδεια κυκλοφορίας 

από τον ΕΟΦ για την απολυμαντική τους 

δράση. 

 

ΝΑΙ 

 

 

  

5 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

   

5.1 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η 

Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

το Φορέα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με 

την εκτέλεση του έργου.  

ΝΑΙ   
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5.2 

Η ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη, ως 

τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που 

θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο 

προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση 

του συμβατικού έργου.  

ΝΑΙ   

5.3 

Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση 

της αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή 

καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες δεν 

μπορεί να υπολείπονται των κατώτατων ορίων 

που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 

και τις τυχόν ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την 

ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων και κάθε άλλης 

ισχύουσας διάταξης. Σε κάθε περίπτωση που θα 

διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα 

καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο και 

θα κηρύσσεται έκπτωτη.  

ΝΑΙ   

5.4 

Η ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι 

υποχρεωμένη να τηρεί την κείμενη νομοθεσία 

ως προς την απασχόληση και την αμοιβή του 

προσωπικού το οποίο θα εργαστεί κατά την 

εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης. Το στοιχείο 

αυτό είναι υποχρεωτικό και σε περίπτωση μη 

τήρησης η ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτη.  

 

ΝΑΙ   

5.5 

 

Η ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

αποζημιώνει το Φορέα για κάθε ζημία ή βλάβη 

που θα προξενηθεί στους χώρους, στις 

εγκαταστάσεις, στο προσωπικό του ή στους 

τρίτους και θα οφείλεται σε αποκλειστική 

αμέλεια της αναδόχου ή των υπαλλήλων της, 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και για 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης αυτής.  

 

ΝΑΙ   

5.6 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από το 

απασχολούμενο από την Ανάδοχο προσωπικό, 

υποχρεούται μόνη αυτή προς αποκατάστασή 

της.  

 

ΝΑΙ   
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5.7 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από την Ανάδοχο του 

έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν 

από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτής 

και της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΝΑΙ   

5.8 

Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και 

ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούμενου 

προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά την 

ανάδοχο.  

 

ΝΑΙ   

5.9 

Μισθός, επιδόματα άδειας, δώρα 

Χριστουγέννων, Πάσχα και λοιπές εργοδοτικές 

εισφορές βαρύνουν την ανάδοχο.  

 

ΝΑΙ   

5.10 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη, για 

κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από 

εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που 

απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού 

έργου.  

 

ΝΑΙ   

5.11 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης μεταφερθούν οι 

υπηρεσίες του φορέα σε άλλο κτίριο, το 

αντίστοιχο κομμάτι της σύμβασης θα λύεται 

αζημίως για το δημόσιο.  

ΝΑΙ   

5.12 

Για την εκτέλεση του καθαρισμού ο ανάδοχος 

θα χρησιμοποιεί το μόνιμο ή έκτακτο 

προσωπικό που διαθέτει σε αριθμό και σε 

συχνότητα που θα εξασφαλίζουν άψογα 

αποτελέσματα. 

ΝΑΙ   

5.13 

Εάν προκύψουν ανάγκες που δεν είχαν αρχικά 

προβλεφθεί, ο Φορέας έχει το δικαίωμα 

μεταφοράς ωρών εργασίας από τις πρωινές στις 

απογευματινές ώρες και αντιστρόφως, χωρίς 

καταβολή οποιασδήποτε επιπρόσθετης αμοιβής 

ή αποζημίωσης στον ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

5.14 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην 

αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα κατάσταση του 

προσωπικού που θα απασχολείται, με πλήρη 

στοιχεία και ότι άλλο ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. 

 

ΝΑΙ   
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5.15 

Κατ εξαίρεση ο Φορέας έχει το δικαίωμα να 

απαιτεί από το ανάδοχο την αντικατάσταση 

οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί, κατά την 

κρίση της, ακατάλληλο. 

 

ΝΑΙ   

5.16 

Η Υπηρεσία δε θα επιτρέπει σε κανένα 

εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν 

είναι ασφαλισμένος και μπορεί να υποχρεώνει 

τον ανάδοχο να προσκομίζει τα σχετικά επίσημα 

έγγραφα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

ο ανάδοχος απασχολεί ανασφάλιστο προσωπικό 

ή ότι απασχολεί αλλοδαπούς που δεν είναι 

εφοδιασμένοι με τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται (άδεια διαμονής κλπ), τότε η 

Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη 

σύμβαση. 

 

ΝΑΙ   

5.17 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους 

προβλεπόμενους από τη νομοθεσία κανόνες για 

την υγιεινή και ασφάλεια. 

 

ΝΑΙ   

5.18 

Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε τους 

χώρους των κτηρίων του Φορέα και μελέτησε 

τα σχέδια κατόψεων και έλεγξε τις 

εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

εργασία του προσωπικού της, ώστε να μην 

υπάρχει κίνδυνος  ατυχήματος.  

Σε περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος θα είναι ο 

μόνος υπεύθυνος. 

 

ΝΑΙ   

5.19 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση 

να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει περίπτωση 

κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει 

να φροντίζει να αναπληρώνει αμελλητί και 

ακόμη υποχρεούται να διασφαλίζει τον 

καθαρισμό του κτιρίου του Φορέα με 

οποιονδήποτε τρόπο, σε περίπτωση απεργίας 

του ανωτέρω προσωπικού.  

 

ΝΑΙ   
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5.20 

Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού  από την 

περαιτέρω αξιολόγηση οι συμμετέχοντες πρέπει 

να έχουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια 

προϋπηρεσία στον καθαρισμό συναφών 

κτιρίων. Η προϋπηρεσία αυτή πρέπει να 

αποδεικνύεται από έγγραφα που θα 

κατατεθούν με την προσφορά όπως επίσης από 

πρόσφατες βεβαιώσεις – συστατικές επιστολές 

που θα αποδεικνύουν την ικανοποιητική 

εκτέλεση του έργου καθαριότητας.  

 

ΝΑΙ   

5.21 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράφει 

στην προσφορά του το μοντέλο οργάνωσης της 

παροχής των υπηρεσιών καθαρισμού, τον τρόπο 

παρακολούθησης της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και τον τρόπο 

διασφάλισης αποτελεσματικής επικοινωνίας με 

την Υπηρεσία.  

ΝΑΙ   

5.22 

Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού από την 

περαιτέρω αξιολόγηση οι συμμετέχοντες πρέπει 

στην προσφορά τους να καταθέσουν φύλλο 

συμμόρφωσης στο οποίο θα απαντούν 

τεκμηριωμένα για το σύνολο των απαιτήσεων, 

με πλήρεις και αναλυτικές απαντήσεις καθώς 

και παραπομπές σε σχετικά τεκμηριωτικά 

έγγραφα  που θα επισυνάπτονται. Το φύλλο 

συμμόρφωσης είναι φύλλο συσχετισμού της 

προσφοράς τους προς τις απαιτήσεις της 

παρούσας, όπου θα δίδονται απαντήσεις με την 

ίδια σειρά και αρίθμηση με αυτή των τεχνικών 

προδιαγραφών.  

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανήκει στην με αριθ.  5/2017 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Α’ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α/Α 
ΚΤΙΡΙΑ Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

1 ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15  3 
5 ΗΜΕΡΕΣ 

/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
4 ΩΡΕΣ                    

/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ  ………..€  

2 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 2 
5 ΗΜΕΡΕΣ 

/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
4 ΩΡΕΣ                    

/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ  ………..€  

3 ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11 2 
5 ΗΜΕΡΕΣ 

/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
4 ΩΡΕΣ                    

/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ  ………..€  

4 ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 24 1 
5 ΗΜΕΡΕΣ 

/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
4 ΩΡΕΣ                    

/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ  ………..€  

5 ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 31 1 
5 ΗΜΕΡΕΣ 

/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
4 ΩΡΕΣ  

/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ  ………..€  

6 ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 1 
5 ΗΜΕΡΕΣ 

/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
4 ΩΡΕΣ                    

/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ  ………..€  

7 
 ΑΘΗΝΑ   ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58  

3 
5 ΗΜΕΡΕΣ 

/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
4 ΩΡΕΣ                    

/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ  ………..€  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β’ - ΡΟΔΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

ΣΕΦΕΡΗ 78-80 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 



 

52 

 

                                                                                                                                                                         
ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΡΕΒΕΛΗΣ 86-88 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ Δ’ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ Ε’ - ΚΟΖΑΝΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ν. ΔΕΛΙΑΝΗ 4 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ’ -ΚΑΒΑΛΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΑΓΚΛΗ 8 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ – Ζ’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗ  ΠΑΛΑΙΟ-

ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 7 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ  Η’- ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 5 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ Θ’ - ΚΩΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩ 

ΠΑΡ. 

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ Ι’ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ) 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥ 

ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ, ΣΥΡΟΣ 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑ’ - ΡΕΘΥΜΝΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, 
ΚΡΗΤΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΒ’ - ΧΑΝΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗ 

Κ. ΧΙΩΤΑΚΗ 7-9 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΓ’ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 

ΓΡΑΦΕΙΟ         
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
ΚΡΗΤΗ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΔ’ -ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 15 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 
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ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΕ’ - ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 11 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ’ - ΠΑΤΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΤΡΑΣ 

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 46-52 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΖ’ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΦΛΕΣΣΑ 5 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΗ’ -ΠΥΡΓΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΥΡΓΟΥ 

ΑΡΑΧΩΒΗΣ 1 & 

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1 

1 ΦΟΡΑ 

/15ΝΘΗΜΕΡΟ 

2 ΩΡΕΣ                    

/ΑΝΑ ΦΟΡΑ  ………..€  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

 

 Ανάλυση λοιπών απαιτούμενων (σύμφωνα με τις οδηγίες) : ………………………………….. 

 Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : 120 (εκατόν είκοσι)  ημέρες 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… Ημερομηνία: ………….………………….  

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)  

 

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 

οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί 

ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους 

φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης Νομοθεσίας. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του 

παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο 
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τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού αυτής της τιμής. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ 

(€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία  

2. Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού του κόστους μπορεί να συμπεριληφθεί στο 
τέλος του ανωτέρω πίνακα.  

3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει 
να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας 

Νομοθεσίας  

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.  

6. Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στον φάκελο οικονομικής προσφοράς αντίγραφο της 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι στην σύμβαση  

7. Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον 

προσφέροντα.  

8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση 

αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές 

άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε 

πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

9. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από 

τον ζητούμενο στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δηλ από εκατόν είκοσι (120) ημέρες, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά είτε για μία (1) είτε για 

περισσότερες Περιφερειακές Υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλει ξεχωριστή 

οικονομική προσφορά για κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία. 
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Ανήκει στην με αριθ.  5/2017 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Ονομασία Τράπεζας………………………. 

Κατάστημα....................................... 

………………………………………………… 

(Δ/νση, Οδός/Αριθμός, Τ.Κ., fax) 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: …………...… 

ΕΥΡΩ:  …………………………………. 

 

ΠΡΟΣ : ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : Φιλελλήνων 13-15, 10557, Αθήνα                                                   

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ........……. ΕΥΡΩ …………………. 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ..................................... ΕΥΡΩ, υπέρ της εταιρείας .................................................................. με Α.Φ.Μ 

....................., δ/νση   ............................................................, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 

όρων της με αριθμό ......................  σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για το έργο……………………… 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Επιχείρησης, που 

απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα 

σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………... και η επιχείρηση οφείλει να την ανανεώνει 

έως την λήξη της Σύμβασης. 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 


