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Διακιρυξθ  Αρικμ.  01/2018 

Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ  

για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ  

ςτα κτίρια ςτα οποία ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ του 

ΕΤΕΑΕΡ, ςτθν Αττικι και ςτθν περιφζρεια  

για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ,  

με δυνατότθτα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

για τρεισ (3) μινεσ. 
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Αθήνα, 17/01/2018 

                   Αριθμ. Πρωτ. Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. : 8658 

 

 



 

 

Σελίδα 2 

 

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.), ςε ςυνζχεια των 

Υπ.αρικμ.:1317/41/15-11-2017(ΑΔΑΜ:17REQ002324480) και 08/49/10-01-2018αποφάςεων του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ., με τθν οποία εγκρίνεται θ διενζργεια ανοικτοφ θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ, με ςφντμθςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν ςε 15 θμζρεσ, για τθν ανάκεςθ του 

τακτικοφ κακαριςμοφ γραφείων και λοιπϊν χϊρων, όπου ςτεγάηονται υπθρεςίεσ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. ςτθν 
Αττικι και ςτθν Ρεριφζρεια για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ , με δυνατότθτα παράταςθσ τριϊν (3) 

μθνϊν. 

 

ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ  
Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτα κτίρια ςτα οποία 

ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. ςτθν Αττικι και ςτθν Ρεριφζρεια για χρονικό διάςτθμα ενόσ 

(1)ζτουσ , με δυνατότθτα παράταςθσ τριϊν (3) μθνϊνμε κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).   

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. https://ebs.eprocurement.gov.gr 

και ςφμφωνα με τα όςα διαλαμβάνονται ςτο ςϊμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςτα κάτωκι 
Ραραρτιματα Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’  τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.  

- ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ : ΚΤΙΙΑ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ – ΡΕΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

- ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

- ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ : ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

- ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ : ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

- ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ : ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

ΚΑΙ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

- ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ’ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ   
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1.  ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ  

 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο   

 

 

Επωνυμία  ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΙΚΟΥΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΑΞ ΡΑΟΧΩΝ(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.) 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ  Φιλελλινων 13-15 

Ρόλθ  Ακινα  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ  10557 

Χϊρα  Ελλάδα  

Κωδικόσ ΝUTS  EL303 Κεντρικόσ Τομζασ Ακθνϊν  

Τθλζφωνο  210 3275026-289-290-291-292 

Φαξ  210 3275099 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο   roufiktou.m@eteaep.gov.gr 

mpitsika.stavroula@eteaep.gov.gr 

semitekolou.a@eteaep.gov.gr 

 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ  Μαρία ουφικτοφ 

Σταυροφλα Μπίτςικα 

Αντωνία Σεμιτζκολου 

 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL)  www.eteaep.gov.gr 

 

 

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Ν.Ρ.Δ.Δ. και εποπτευόμενοσ φορζασ από το Υπουργείο Εργαςίασ Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Επιπλζον, οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ είναι διακζςιμεσ και από τον ιςτότοπο του ΕΤΕΑΕΡ (www.eteaep.gov.gr) 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  ςτθ διεφκυνςθ : https://ebs.eprocurement.gov.gr/ .   

 

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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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε  

 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.   

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον ΚΑΕ 0845 «Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων»και κα 
βαρφνει τον  τακτικό προχπολογιςμό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. του ζτουσ 2018 και του ζτουσ 2019. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο –  

Αλαιπηηθήπεξηγξαθή νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ςτουσ εξισ χϊρουσ όπου ςτεγάηονται 

οι υπθρεςίεσ του ΕΤΕΑΕΡ:   

 

ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΡΓΟΤ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖOΜΕΝΗ ΔΑΠAΝΗ 

 

ΤΜΘΜΑ Α’ 

Α.1. ΓΑΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ 
ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α 

ΑΘΘΝΑ ΦΙΛΕΛΛΘΝΩΝ 13-15 2.200,00€ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑΣ 5 1.600,00€ 

ΑΘΘΝΑ ΡΕΙΑΙΩΣ 9-11 1.600,00€ 

ΑΘΘΝΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 24 590,00€ 

ΑΘΘΝΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 31 1.100,00€ 

ΑΘΘΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 590,00€ 

ΑΘΘΝΑ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ 58 1.600,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ Α.1. 9.280,00€ 

Α.2. ΓΑΦΕΙΑ 
ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ  

ΓΑΦΕΙΟ ΝΑΥΡΛΙΟΥ ΦΛΕΣΣΑ 5 200,00€ 

ΓΑΦΕΙΟ ΡΑΤΑΣ ΚΑΝΑΚΑΘ 46-52 200,00€ 

ΓΑΦΕΙΟ ΡΥΓΟΥ ΑΑΧΩΒΘΣ 1 & ΡΕΙΚΛΕΟΥΣ 200,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ Α.2. 600,00€ 

Α.3. ΓΑΦΕΙΟ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ  

ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΣΙΙΓΩΤΘ 15 200,00€ 

Α.4. ΓΑΦΕΙΟ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ  

ΛΙΒΑΔΕΙΑ Δ.ΡΑΡΑΣΡΥΟΥ  200,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ  ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α’ 10.280,00€ 
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ΤΜΘΜΑ Β’ 

Β.1. ΓΑΦΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ 
ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ ΡΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 10 350,00€ 

Β.2. ΓΑΦΕΙΟ 
ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ  

ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑ ΚΕΝΤ.ΡΛΑΤΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑΣ 180,00€ 

Β.3. ΓΑΦΕΙΟ ΚΟΗΑΝΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ  

ΚΟΗΑΝΘ Ν.ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ 4 180,00€ 

Β.4. ΓΑΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ  

ΒΟΛΟΣ Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΘ 41 180,00€ 

Β.5. ΓΑΦΕΙΟ ΛΑΙΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ  

ΛΑΙΣΑ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΗΘ 3 180,00€ 

Β.6. ΓΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ  

ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΓΚΛΘ 8 180,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ  ΤΜΘΜΑΤΟΣ Β’ 1.250,00€ 

 
ΤΜΘΜΑ Γ’ 

Γ.1. ΓΑΦΕΙΑ ΚΘΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ 
ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 

ΓΑΦΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10 200,00€ 

ΓΑΦΕΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΒΕΛΘΣ 86-88 200,00€ 

ΓΑΦΕΙΟ ΕΘΥΜΝΟΥ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 35 200,00€ 

ΓΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Κ. ΧΙΩΤΑΚΘ 7-9 200,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ Γ.1 800,00€ 

Γ.2. ΓΑΦΕΙΟ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ  

ΚΩ ΡΑ.ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ 200,00€ 

Γ.3. ΓΑΦΕΙΟ ΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ  

ΟΔΟΣ ΣΕΦΕΘ 78-80 200,00€ 

Γ.4. ΓΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ  

ΣΥΟΣ ΡΛ.ΜΑΚΟΥ ΔΟΥΑΤΣΟΥ 200,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Γ’ 1.400,00€ 

 
 
ΤΜΘΜΑ Δ’ 

Δ.1. ΓΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ 
ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Φ.ΤΗΑΒΕΛΑ 5 200,00€ 

Δ.2. ΓΑΦΕΙΟ ΚΕΚΥΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ  

ΚΕΚΥΑ ΕΘΝ. ΡΑΛΑΙΟΚΑΣΤΙΤΣΑΣ 7 200,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Δ’ 400,00€ 
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Οι υπό ανάκεςθ υπθρεςίεσ κακαριςμοφ, τα ωράρια, τα υλικά κακαριςμοφ και λοιπζσ ειδικζσ απαιτιςεισ, 
περιλαμβάνονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’:  ΚΤΙΙΑ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ – ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, το 
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 90910000-9 (Υπθρεςίεσ Κακαριςμοφ). 
 
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα τμιμα ζργου ι και περιςςότερα. Θ οικονομικι προςφορά 
υποβάλλεται για κάκε τμιμα ζργου χωριςτά και αναλυτικά για κάκε κτίριο.Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον 
υποψιφιο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςε κάκε τμιμα ζργου χωριςτά (ςτο ςφνολο των 
κτιρίων του κάκε  τμιματοσ). Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να αναλάβει παραπάνω από ζνα τμιμα ζργου 
αρκεί να ζχει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ  άποψθσ προςφορά, βάςει τιμισ (χαμθλότερθ 
τιμι). 
 
Πςον αφορά τον εκτιμϊμενο προχπολογιςμό, αυτόσ δεν κα υπερβαίνει το ποςό των διακοςίων χιλιάδων 
ευρϊ (200.000,00€) πλζον ΦΡΑ 24% ιτοι το ποςό των διακοςίων ςαράντα οκτϊ χιλιάδων 
ευρϊ(248.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% για το ςφνολο. 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα 
παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ για  τρείσ (3) μινεσ ακόμα μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και 
το ίδιο τίμθμα. 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’: ΚΤΙΙΑ 
ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ – ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην   

 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:  

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

-τισ διατάξεισ του Ν.4387/12-5-2016 (άρκρα 74-85) 

-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

-του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 

και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

-τθσ υποπαραγράφου Γ1:«Επζκταςθ προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο», τθσ 

παραγράφου Γ, του άρκρου πρϊτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) 

-τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

-τισ διατάξεισ του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Αϋ/01-03-2012) άρκρα 35-48 

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,   

-του άρκρου 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του Ν. 3863/2010 (Α’ 115) «Νζο 

αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» και τθν επ’ αυτοφ 

τροποποίθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Ν.4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν 

κοινωνικι αςφάλιςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ».  
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-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 

άλλεσ διατάξεισ”,  

-του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)   

-του ν.3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 

κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με 

τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 

(Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 

τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 

εξωχϊριεσ εταιρίεσ”,  

-του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,   

-του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 

άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,  

-του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”, 

-του π.δ. 116/2014 (Α’ 185) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ», όπωσ ιςχφει.  

-του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

-του άρκρου 5 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ ςτο Υπουργείο 

Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & Τουριςμοφ», 

-του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»,  

-τoυ π.δ. 125/2016 (Αϋ210) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν»,  

-του π.δ. 39/2017 (Αϋ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν»,  

-τθσ με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)», 

-τθσ με αρ. 57654/22-5-2017 (Β’ 1781/ 23-5-2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,  

-των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 

παραπάνω. 

-τθν Κ.Υ.Α. με αρικμό Φ.80000/55949/14809/2016 «Διάρκρωςθ των οργανικϊν μονάδων του Ενιαίου 

Ταμείου Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.) (Ν.Ρ.Δ.Δ.) 

-τθν Α.Ρ. 1317/41/15-11-2017 ( ΑΔΑΜ: 17REQ002324480)απόφαςθ ΔΣ ΕΤΕΑΕΡζγκριςθσ διενζργειασ 

ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ετιςια κακαριότθτα των γραφείων και άλλων χϊρων ςε 

κτίρια ιδιοκτθςίασ του ΕΤΕΑΕΡ 

-ηθν Α.Ρ. 210951/27-12-2017 (ΑΔΑ: 6477465Θ1Ω-7ΔΤ), απόφαςθ ζγκριςθσ ανάλθψθσ Ρολυετοφσ 

Υποχρζωςθσ τθσ Υπουργοφ  Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςυνολικοφ 

ποςοφ 248.000,00€(διακοςίων ςαράντα οκτϊ χιλιάδων ευρϊ). 

-ηθν Α.Ρ. 210/2-1-2018 (ΑΔΑ:6ΓΞΚ46587Θ-7ΘΕ) Απόφαςθ ςυγκρότθςθσ επιτροπισ διενζργειασ 

διαγωνιςμϊν για το ζτοσ 2018 

- τθν Α.Ρ.4596/10-1-2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθστων εγγεγραμμζνων πιςτϊςεων του 

προχπολογιςμοφ με α/α 53 (ΑΔΑ : ΨΗ7Ε46587Θ-Θ4Δ) 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ   

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 01θ Φεβρουαρίου 2018, θμζραΡζμπτθ  και 

ϊρα 09:30 π.μ. 

Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 
του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 01θ Φεβρουαρίου 2018, θμζρα Ρζμπτθκαι ϊρα 10:00 π.μ. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα  

 

Α.Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και θ Ρροκιρυξι τθσ καταχωρείται ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό  

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο , ςφμφωνα με το 

άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :   

 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκείςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL) :   www.eteaep.gov.grςτθ διαδρομι Ανακοινϊςεισ-> Διακθρφξεισ. 

  

Β.Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του ΚΑΕ 0851 «Διαφθμίςεισ και 

δθμοςιεφςεισ» του τακτικοφπροχπολογιςμοφ του ΕΤΕΑΕΡ. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο   

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:  

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν  

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

 

 2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο  

 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο  

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα Α’, Β’, Γ’, Δ’  Ε’ και ΣΤ’ που αποτελοφν αναπόςπαςτο 

μζροσ αυτισ:  

- ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ : ΚΤΙΙΑ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ – ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

- ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  

- ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ : ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

- ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ : ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ  ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

- ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ : ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΚΑΙ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

- ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ’ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο  

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 

και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ  

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο πζντε (5) 
θμζρεσπριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο 

δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 

διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το 
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ 

διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν 

είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 

πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν,   

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.  

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 

κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 

μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 

του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ 

χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.  

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 

αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το 

πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ 
επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 

του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

2.1.5 Δγγπήζεηο  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα 

κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 

επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 

ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά 
τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.  

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 

β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) 
το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του 

οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα 

τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
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ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι 

ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον 

εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 

από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. (Βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ : 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΚΑΙ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ) 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο  

 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο   

1.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ, ζχουν: 

2.α) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ςυνεταιριςμοί, που αςχολοφνται με 

το προκθρυςςόμενο αντικείμενο. 

3.β) Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον πλθροφν τουσ όρουσ που 

κακορίηονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

4.γ) Κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν. 

5.Οι Ενϊςεισ και οι Κοινοπραξίεσ δεν υποχρεϊνονται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. 

6.Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφιγια τθν υποβολι προςφοράσ.  

7.Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο  

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που 

ανζρχεται ςτο 1% του ςυνολικοφ ποςοφ του ζργου(Βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ : ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ 

ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΚΑΙ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ) 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 31-08-2018, άλλωσ θ προςφορά 

απορρίπτεται. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα 
να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ.   

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:   

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 

προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και   

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 

αυτϊν, και    
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

2.2.6, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) 

ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

 

 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ:   

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),   

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 

192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,   

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το 

ν.  
2803/2000 (Αϋ 48),   

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 

13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 

αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,   

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν.  

3691/2008 (Αϋ 166),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 

πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.  
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Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

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

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 

προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ.  

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

 Αποκλείεταιαπό τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:   

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,   

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 

ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 

εκνικζσ διατάξεισ νόμου,   

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,   

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,   

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 

φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,   

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,   

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,   

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 

πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, 

τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,   



 

 

Σελίδα 16 

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 

ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.   

Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/ και φφλαξθσ ωσ ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα νοοφνται, ιδίωσ, οι λόγοι που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 

του ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιικθκε ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Ν.4144/2013 (Α’ 88) 
«Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ 

διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ».  

Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 

πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του 

ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

 

2.2.4 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:  

α) να διακζτουν τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ προχπθρεςία ςτον κακαριςμό ςυναφϊν κτιρίων.   

β) να διακζτουν το απαιτοφμενο προςωπικό όπωσ αναφζρεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ : ΚΤΙΙΑ ΡΑΟΧΘΣ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ -ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥτο οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

γ) να διακζτουν τον απαιτοφμενο τεχνικό εξοπλιςμό όπωσ περιγράφεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ :  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

2.2.5 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται 
με το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001για τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ και το ISO 14001 για το ςφςτθμα 

Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

 

2.2.6 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ   

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι 

ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ 
νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ 

διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν 

ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.   

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.  
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2.2.7 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο  

2.2.7.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από 

τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 
2.2.4 και 2.2.5 τθσ παροφςθσ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό 

ςυμμετοχισ, ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ  ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο 

ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Γ’, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του 

ν. 1599/1986.  

 

2.2.7.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 

του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6).  

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 

ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 

λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 

αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 

ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ.  

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

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 

προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά1:   

                                                           
1
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:  
i.Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 

ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.  
ii.Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:  

 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 

κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 

(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 

(βλ. και ςθμείο 6.2.)   
iii.Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:    

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 

ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ 

του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 

του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ   

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το 

πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από πρωτότυπθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ.  

 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 

ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.  

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 

αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.2. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν:  

α. Κατάλογο των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν τθν τελευταία τριετία, ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικά 

ορκισ εκτζλεςθσ.   

β. Διλωςθ ςτθν οποία αναφζρονται το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του παρόχου 

υπθρεςιϊν και ο αρικμόσ των ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςισ του κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια.  

γ. Διλωςθ ςχετικά με τα μθχανιματα και τον τεχνικό εξοπλιςμό που διακζτει ο πάροχοσ υπθρεςιϊν για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                                                                                                                                        
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.   
iv.Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα   

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.    
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κάτωκι 

πιςτοποιθτικά (ςε ιςχφ):   

i. Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ ςφμφωνα 

με το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001. 

ii. Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθν υγιεινι και αςφάλεια ςφμφωνα με 
το διεκνζσ πρότυπο OHSAS 18001. 

iii. Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 
ISO 14001. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 

νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 

Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα 

ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 

καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 

οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.5.α) θ Ανακζτουςα Αρχι, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, 
υποβάλλει γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των υποψιφιων εργολάβων. Το 
πιςτοποιθτικό αποςτζλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι 

του αιτιματοσ. Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται 

να προχωριςει ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.  

β) για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ 

Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ι/και Φφλαξθσ» οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ 

προςκομίηουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ 

εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ. 

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.2 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο  

 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθστθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για κάκε τμιμα ζργου ςυνολικά. 

                                                           
2
Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο 

κατάλλθλο μζςο  
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ  

 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και ςτοΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ : ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ τθσ Διακιρυξθσ για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α’. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 

το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 

μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ   

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

*Ηλεκτρονική Διαδικαςία+ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 

παροφςα διακιρυξθ (Κεφάλαιο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 

56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.6.2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 

εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 

ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ  Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. 
56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.6.2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ Ανακζτουςα 

Αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:   

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.  

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 

οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.   

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 

τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του 
ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 

φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ.  
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 

για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςφμφωνα  με το 

Κεφάλαιο 2.4 και τα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Α’, Β’ και Γ’ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τισ υποβάλλουν 

επιςυνάπτοντασ ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά αρχεία ςε μορφι .pdf.   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 

Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 

υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι  ι 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 

του άρκρου 8 τθσ αρικμ. 56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.6.2017) Υπουργικισ Απόφαςθσ 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.  

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 
ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 

απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 

δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα 

ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι  ι 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 

του άρκρου 8 τθσ αρικμ. 56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.6.2017) Υπουργικισ Απόφαςθσ, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά προβλζπονται από το ν. 4250/2014 ότι 

οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.  

Θ  Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 

ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία 

όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 

για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ), β) τθν εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 

αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι 

αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’).   

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, ωσ ςυνθμμζνο Υπόδειγμα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
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2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 

ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ –ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 

αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, 

ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.  

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο  

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ  

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 

δθλ. τθ χαμθλότερθ τιμι,  όπωσ ορίηεται κατωτζρω,ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ τθσ 
διακιρυξθσ:  

1.Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ(περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςυμπλθρωμζνο (θ τιμι ςε 

ευρϊ).  

2.Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται, να εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ 
προςφοράσ τουσ τα ακόλουκα ςτοιχεία (άρκρο 68 παρ 1 Ν.3863/2010 (Αϋ 115) ανά μινακαι ανά 

κτίριο:   

α)  Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτθν ςφμβαςθ.   

β)  Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ.   

γ)  Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι.   

δ)  Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 

εργαηομζνων.   

ε)  Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 

ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, για τον κακαριςμόχωρϊν.   

 

Στθν προςφορά τουσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των 

υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και 

τρίτων κρατιςεων.   

Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ 

εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

3.Το τίμθμα τθσ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) κα δοκεί με μια τιμι ανά μινα 

και ανά κτίριο, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γϋ τθσ διακιρυξθσ και των 

αναφερομζνων ςτθν παροφςα παράγραφο. Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων 

κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α. για τισ προςφερόμενεσ 

υπθρεςίεσ κακαριςμοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπονται από τθν παροφςα διακιρυξθ.  

 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν υποχρεωτικά ςυμπλθρωμζνο, ςτο ςφνολο των πεδίων, το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ’ τθσ παροφςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτο άρκρο 68 του Ν.3863/2010 (όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 22 του Ν.4144/2013) από τον 

οποίο προκφπτει το ςυνολικό κόςτοσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ανά μινα και ανά κτίριο άνευ 

Φ.Ρ.Α και ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Θ προςφερόμενθ τιμι κα αιτιολογεί και κα δικαιολογεί 
πλιρωσ το προςφερόμενο αντάλλαγμα.   
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Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρειτθ χαμθλότερθ τιμι 

ςε κάκε τμιμα ζργου χωριςτά (ςτο ςφνολο των κτιρίων του κάκε  τμιματοσ), βάςει του 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να αναλάβει παραπάνω από ζνα τμιμα ζργου αρκεί να ζχει τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικισ  άποψθσ προςφορά, βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).Πλεσ οι τιμζσ κα 

δίδονται ςε ευρϊ.   

 

Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 

προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 

επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται .  

 Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 

κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με 

τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχιςτο 

κεφάλαιο 1.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 

μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.   

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 

2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 

αρχικι διάρκεια.  

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.  

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ  

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:  

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω 

και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 

τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 

οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  
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β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1 τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ,  

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.1.1 τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,  

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,   

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. 

Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά 

μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 

ενϊςεων, ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,  

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

 

 3.  ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ    

 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ   

 

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ  

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» τθν01θ Φεβρουαρίου 2018, θμζρα Ρζμπτθκαι ϊρα 10:00 π.μ. 

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι   

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν  

θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι   

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 

επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 

διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο 

τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.  
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3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 

ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.  

Ειδικότερα :  

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μζλθ του οργάνου.   

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το 

κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να 

γίνονται και ενιαία.  

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 

αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ, οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν 

διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ 

παροφςασ.   

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 

πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 

προςφορϊν με βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.   

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχιαπαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 
88 και 89 ν. 4412/2016.   

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 

των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 

ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 

οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ 

παροφςασ.   

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο  

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  

πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.7.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
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ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ 

των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6 αυτισ.  

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 

θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από 

αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.   

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ 

και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ.  

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί 

ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία 

ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί 

αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.   

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν.  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:  

i)κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

ΤΕΥΔ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι   

iii)από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 

όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 

2.2.6 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,   

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο ΤΕΥΔ ότι πλθροί, οι οποίεσ 

επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 

καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται.   

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 

τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 

ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.   

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.  

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  
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Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 

τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 

αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό 
ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα 

με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.   

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 

εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι :  

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ 

παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από 

τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,   

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 

επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.7.2.  

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 

ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.   

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 

τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγυθτικι 

επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (χαμθλότερθ 

τιμι).  

 3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 

υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που 

δικαιολογοφν το αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ 

παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ν. 3886/2010 

(Αϋ/147). Θ προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ 

του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το οποίο 

φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ.   

Θ ανακζτουςα αρχι αποφαίνεται αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 

αξιολόγθςθσ ενςτάςεων-προδικαςτικϊν προςφυγϊν, ςφμφωνα με το πιο πάνω άρκρο, μζςα ςε 

προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Αν παρζλκει 

άπρακτθ θ προκεςμία, τεκμαίρεται θ απόρριψι τθσ.  

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ 

μζςω τθσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.  

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ είναι υποχρεωτικι για τθν υποβολι αίτθςθσ 

αςφαλιςτικϊν μζτρων του άρκρου 5 του ν. 3886/2010.  

Θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 

θμερϊν από τθ ρθτι ι ςιωπθρι απόρριψθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ προκεςμία για τθν 

άςκθςι τθσ, θ άςκθςθ αυτισ και θ προκεςμία και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων 

κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ 

αποφανκεί διαφορετικά. Εφόςον αςκθκεί αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ο αιτϊν ειδοποιεί ςχετικά τθν 
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Α.Α. με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ τα θλεκτρονικά και θ τθλεομοιοτυπία, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ 

από τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ.  

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ, εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ με τθν ωσ άνω προςωρινι διαταγι, ςφμφωνα με τα αναλυτικά 

οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του Ν. 3886/2010 όπωσ ιςχφει.  

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται  μετά τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ των παρ.7 και 8 του άρκρου 379 του Ν.4412/16 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου 

ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφουν.  

 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο    

 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν 

ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ 

του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 

αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι 

θ παράλειψθ.   

 

 4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ   

 

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο)  

 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ   

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.   

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον 

τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο 

τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ (παράταςθ κατά 1 ζτοσ) κατά τθν παράγραφο 4.5, ο 

ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το 

φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ είτε να παρατείνει 

τθν ιδθ κατατεκείςα εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ πριν τθ λιξθ τθσ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
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παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 

εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.   

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία  

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.   

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο  

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο 

τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.   

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 

αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

Ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των περιπτϊςεων α’ ζωσ ςτ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 68 του 

ν.3863/2010 (Αϋ115), όπωσ ιςχφει, κακϊσ και τον ειδικό όρο τθσ παραγράφου 3 του ίδιου άρκρου. 

4.4 Τπεξγνιαβία  

 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 

υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ 
του κυρίου αναδόχου.   

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των 

πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν 

λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ 
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ 

υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να 

διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε 
από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω 

διαδικαςία.   

4.4.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 

όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 

2.2.7.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται 

να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα 
τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι 

υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω 
λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.   
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Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 

του ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο - Παξάηαζε  

 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα 

παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ για τρεισ (3) μινεσ ακόμα μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον θ 

Ανακζτουςα Αρχι κρίνει αυτό απαραίτθτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνιςουν εγγράφωσ 

προσ τοφτο, με το ίδιο ςυμβατικό αντικείμενο, το ίδιο ςυμβατικό τίμθμα και κατόπιν γνωμοδότθςθσ 

του αρμοδίου οργάνου. Για τθν παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει εκ νζου 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί  του 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ προαίρεςθσ χωρίσ ΦΡΑ ι κα μεριμνιςει για τθν παράταςθ τθσ ιδθ 

κατατεκείςασ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ πριν τθ λιξθ τθσ.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

 

4.6.1. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:  

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.  

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ   

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 

που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

4.6.2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 

του άρκρου 68 του ν. 3863/2010.  

 

 

 5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ   

 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο   

 

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

Θ πλθρωμι εκάςτου τιμολογίου, θ οποία υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κα 

γίνεται ςτο τζλοσ κάκε δεδουλευμζνου μινα με ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ςτο όνομα του 
δικαιοφχου μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ και τθ γνωςτοποίθςθ του 

τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του δικαιοφχου ςε μορφι ΙΒΑΝ, που ςυνοδεφεται από αντίγραφο (απλι 

φωτοτυπία) τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τθσ Τράπεηασ ςτθν οποία τθρείται ο λογαριαςμόσ ι 
από βεβαίωςθ τθσ Τράπεηασ αυτισ όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 
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«Κακοριςμόσ Διαδικαςίασ και λοιπϊν τεχνικϊν λεπτομερειϊν για τθν πλθρωμι δθμοςίων δαπανϊν 

από τισ Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 3172/Β/13.12.2013) και μετά τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο των νόμιμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016 των κάτωκι δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 

ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι: 

α. Ριςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ   

β. Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ   

γ. Μθνιαίο Ραρουςιολόγιο Ρροςωπικοφ   

δ. Μθνιαία Βεβαίωςθ από το αρμόδιο ΙΚΑ (Α.Ρ.Δ.), για τθν απόδειξθ τθσ αςφάλιςθσ του 

απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςυνοδευόμενθ από τθ ςχετικι απόδειξθ πλθρωμισ των αντίςτοιχων 

αςφαλιςτικϊν και εργοδοτικϊν ειςφορϊν ςτο ΙΚΑ.   

ε. Ατομικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςε περίπτωςθ αλλαγισ 

εργαηομζνου για οποιοδιποτε λόγο.   

ςτ. Απόδειξθ κατάκεςθσ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ ςε ατομικοφσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, ςε 

περίπτωςθ που θ πλθρωμι των εργαηομζνων πραγματοποιείται μζςω τραπζηθσ. η. Μιςκοδοτικι 

Κατάςταςθ   

θ. Βεβαιϊςεισ αποδοχϊν, υπογεγραμμζνεσ από τον κάκε ζνα εργαηόμενο ξεχωριςτά, ςε περίπτωςθ 

που θ πλθρωμι τουσ δεν πραγματοποιείται μζςω τραπζηθσ, κακϊσ και κάκε άλλο δικαιολογθτικό που 

τυχόν κα ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων  

Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.  

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 350 του ν.4412/2016.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 

επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.  

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο   

 

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ.    

 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραβεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, εκτόσ των προβλεπόμενων 
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κυρϊςεων, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να περικόψει ποςοςτό 
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μζχρι το 50% και όχι λιγότερο από 10% επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, ι και να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ εάν επαναλθφκεί ςυμβατικι παραβίαςθ.   

 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, του κοινοποιείται 

ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 

προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ 
των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να 

ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ 

πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για 

παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 

από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  

των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), να υποβάλει προςφυγι για 

λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι 

προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί 

τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε 

φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.  

 

 6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ   

 

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο   

 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθ τθν 

αρμόδια επιτροπι παραλαβισ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 

επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του 

άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με τθν παρ.5 του άρκρου 221 του ν.4412/2016. 

 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ, από τθν επομζνθ τθσ 

θμερομθνίασυπογραφιστθσ. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται για τρεισ (3) μινεσ ακόμα, εφόςον θ 

Ανακζτουςα Αρχι κρίνει αυτό απαραίτθτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνιςουν εγγράφωσ 

προσ τοφτο, με το ίδιο ςυμβατικό αντικείμενο, το ίδιο ςυμβατικό τίμθμα και κατόπιν γνωμοδότθςθσ 

του αρμοδίου οργάνου. Για τθν παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει εκ νζου 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί  του 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ προαίρεςθσ χωρίσ ΦΡΑ.  
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6.3    Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο   

 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ θ οποία κα  

ςυγκροτθκεί με μεταγενζςτερθ απόφαςθ.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι 
του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο 

των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν 

ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται  πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.   
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ : ΚΣΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ –  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

 

 

1. ΧΩΟΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ  Α’ 

Α.1. ΓΡΑΦΔΗΑ  

ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ 

ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΟΡΟΦΟΗ 

ΑΘΖΝΑ ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15 195 2.495,15 
Τπόγεην- Ηζόγεην-1νο-

2νο-3νο όξνθνη 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5 87 2.936,87 

Β΄ ππόγεην, Α΄ ππόγεην, 

Ηζόγεην, Ζκηώξνθνο , 

1νο, 2νο, 3νο θαη 4νο 

όξνθνη 

ΑΘΖΝΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 9-11 81 1.411,00 
4νο- 5νο- 6νο-7νο θαη 8νο 

όξνθνη 

ΑΘΖΝΑ ΣΑΓΗΟΤ 24 44 621,15 8νο όξνθνο 

ΑΘΖΝΑ ΣΑΓΗΟΤ 31 68 1.327,80 
5νο-6νο-7νο-8νο όξνθνη,           

-2Τπόγεηα 

ΑΘΖΝΑ ΟΦΟΚΛΔΟΤ 4 30 866,27 5νο-6νο όξνθνο 

ΑΘΖΝΑ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 82 3.234,50 

Ζκηώξνθνο, 3νο-4νο-

5νο-6νο-7νο θαη 8νο 

όξνθνη, πεδνδξόκηα 

πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ 

θαη θνηλόρξεζηνη ρώξνη 

πξναλαθεξνκέλσλ 

νξόθσλ 

 

Α.2. ΓΡΑΦΔΗΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

ΦΛΔΑ 5 2 110,00 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΑΣΡΑ ΚΑΝΑΚΑΡΖ 46-52 2 201,60 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΤΡΓΟΤ ΑΡΑΥΩΒΖ 1 & ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 1 123,28 

 

Α.3. ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΥΑΛΚΗΓΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΗΡΗΓΩΣΖ 15 1 93,50 
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Α.4. ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ Γ. ΠΑΠΑΠΤΡΟΤ 11 2 81,98 

 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

Β.1. 
ΓΡΑΦΔΗΟΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ 

(η.κ.) 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΩΝ 10 9 230,00 

 

Β.2. ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ 
ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ 

1 212,59 

 

Β.3. ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΟΕΑΝΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΚΟΕΑΝΖ Ν. ΓΔΛΗΑΝΖ 4 1 51,95 

 

Β.4. ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΒΟΛΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΒΟΛΟ ΣΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ 41 2 82,90 

 

Β.5. ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΑΡΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΛΑΡΗΑ ΑΝΘΗΜΟΤ ΓΑΕΖ 3 3 93,00 

 

Β.6. ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΒΑΛΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΚΑΒΑΛΑ ΓΑΓΚΛΖ 8 3 106,40 

 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 

Γ.1. ΓΡΑΦΔΗΑ 
ΚΡΖΣΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΓΡΑΦΔΗΟ  
ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 10 2 140,00 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΡΔΒΔΛΖ 86-88 2 207,00 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 35 1 102,35 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ Κ. ΥΗΩΣΑΚΖ 7-9 2 120,35 

 

Γ.2. ΓΡΑΦΔΗΟ  
ΚΩ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΚΩ ΠΑΡ. ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 2 155,63 
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Γ.3. ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΡΟΓΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΡΟΓΟ ΔΦΔΡΖ 78-80 5 120,00 

 

Γ.4. ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΤΡΟ 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΜΑΡΚΟΤ 
ΓΟΤΡΑΣΟΤ-ΤΡΟ 

1 174,40 

 

ΤΜΗΜΑ  Γ’ 

Γ.1. ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΗΩΑΝΝΗΝΑ Φ. ΣΕΑΒΔΛΛΑ 5 3 138,60 (κε parking) 

 

Γ.2. ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΔΣΔΑΔΠ 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ (η.κ.) 

ΚΔΡΚΤΡΑ 
ΔΘΝΗΚΖ 
ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΡΗΣΑ 7 

2 111,00 

 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

Ιςχφουν για όλουσ τουσ προσ καθαριςμό χώρουσ 

 
Οι απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ κακαριςμοφ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:  

Χϊροι Γραφείων, χϊροι ςυςκζψεων & εκδθλϊςεων :  
• Αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγισ πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια απορριμμάτων και 
μεταφορά τουσ ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ ςυλλογισ απορριμμάτων του Διμου  
• Κακαριςμόσ και ξεςκόνιςμα γραφείων, επίπλων, κακιςμάτων εργαςίασ.  
•Κακαριςμόσ χειρολαβϊν κυρϊν.  
•Κακαριςμόσ τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν.  
•Εξωτερικόσ κακαριςμόσ των κοινόχρθςτων μθχανθμάτων γραφείου (φωτοτυπικά, εκτυπωτικά, 
φαξ κλπ).  
•Σκοφπιςμα δαπζδων με θλεκτρικι ςκοφπα και ςφουγγάριςμα με κατάλλθλο απορρυπαντικό 
υγρό  
 
Χϊροι WC :  
•Ρλφςιμο λεκάνθσ, κακίςματοσ και ςκεπάςματοσ με κατάλλθλο απολυμαντικό υγρό.  
•Ρλφςιμο νιπτιρων και πλακιδίων γφρω από αυτοφσ με κατάλλθλο απολυμαντικό υγρό.  
•Κακαριςμόσ χειρολαβϊν κυρϊν  
•Αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγισ πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια απορριμμάτων και 
μεταφορά τουσ ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ ςυλλογισ απορριμμάτων του Διμου  
•Τοποκζτθςθ χάρτου υγείασ, χειροπετςετϊν και υγροφ ςαπουνιοφ πλφςθσ χεριϊν, τα οποία 
παρζχει το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ..  



 

 

Σελίδα 37 

•Κακαριςμόσ κακρεπτϊν.  
•Σκοφπιςμα δαπζδων με θλεκτρικι ςκοφπα και ςφουγγάριςμα με κατάλλθλο απορρυπαντικό 
υγρό  
 
Χϊροι κουηινϊν (όπου υπάρχουν):  
•Ρλφςιμο των νεροχυτϊν και των επιφανειϊν γφρω από αυτοφσ με κατάλλθλο απορρυπαντικό 
υγρό.  
•Ρλφςιμο των ποτθριϊν και λοιπϊν ςκευϊν κουηίνασ του προςωπικοφ με κατάλλθλο 
απορρυπαντικό υγρό.  
•Σκοφπιςμα δαπζδων με θλεκτρικι ςκοφπα και ςφουγγάριςμα κατάλλθλο απορρυπαντικό υγρό.  
 
Διάδρομοι:  
•Σκοφπιςμα δαπζδων με θλεκτρικι ςκοφπα και ςφουγγάριςμα με κατάλλθλο απορρυπαντικό 
υγρό.  
 
Ανελκυςτιρασ  
•Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα ανελκυςτιρα με κατάλλθλο απορρυπαντικό υγρό.  

 
 

ΡΕΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΙΣΜΟΙ 
•Κακάριςμα κυρϊν ειςόδου (εςωτερικά και εξωτερικά) και ςκαλοπατιϊν.  
•Ρλφςιμο πλακιδίων τοίχων των τουαλετϊν με κατάλλθλα απορρυπαντικά.  
•Τοπικόσ κακαριςμόσ λεκζδων ςε πόρτεσ.  
•Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα κλιμακοςταςίου και πλατφςκαλων με κατάλλθλο απορρυπαντικό 
υγρό.  
•Κακαριςμόσ γυάλινων κυρϊν ορόφων με κατάλλθλο κακαριςτικό  
•Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα δαπζδου ανελκυςτιρων με κατάλλθλο απορρυπαντικό και 
κακαριςμόσ εςωτερικϊν επιφανειϊν και κυρϊν ορόφων ανελκυςτιρα.  
•Κακαριςμόσ υαλοπινάκων εςωτερικά με κατάλλθλα κακαριςτικά.  
•Κακαριςμόσ των εςωτερικϊν περβαηιϊν των παρακφρων.  
•Τοπικόσ κακαριςμόσ λεκζδων ςτουσ τοίχουσ.  
•Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ κακαριςμόσ ντουλαπιϊν κουηίνασ.  
•Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ κακαριςμόσ ψυγείων.  
•Κακαριςμόσ κινθτϊν διαχωριςτικϊν γραφείων.  
• Κακαριςμόσ ρολοκουρτίνων.  
•Κακαριςμόσ υπογείων, χϊρων αρχείων και περιβάλλοντων χϊρων 
•Κακαριςμόσ ταράτςασ, μπαλκονιϊν όπου υπάρχουν 

 Ρλφςιμο εςωτερικά και εξωτερικά όλων των τηαμιϊν των κτιρίων 

 Τρίψιμο και γυάλιςμα μαρμάρων κεντρικισ και πλαϊνϊν ειςόδων (κτίριο Φιλελλινων) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ : ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ –ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, ΣΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

Ιζρύνπλ γηα όινπο ηνπο πξνο θαζαξηζκό ρώξνπο 

 

α/α ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ    

1.1 

 

Ο χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ και τα 

απαιτοφμενα προϊόντα κακαριςμοφ και 

απολφμανςθσ πρζπει να είναι καινοφργια, 

αμεταχείριςτα και καταςκευαςμζνα – 

παραςκευαςμζνα με τισ τελευταίεσ επιςτθμονικζσ 

εξελίξεισ. 

 

ΝΑΙ   

1.2 

Πλα τα απαραίτθτα μθχανικά μζςα και ο λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ για τον κακαριςμό του κτιρίου ,όπωσ 

αυτόσ περιγράφεται, βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

1.3 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ  να είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει τα κάτωκι πιςτοποιθτικά ςε ιςχφ (με 

τα οποία και κα ςυμμορφϊνεται): 

i.Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο 

φορζα για τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ ςφμφωνα 

με το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001. 

ii.Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο 

φορζα για τθν υγιεινι και αςφάλεια ςφμφωνα με 

το διεκνζσ πρότυπο OHSAS 18001. 

iii.Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο 

φορζα Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

ISO 14001. 

ΝΑΙ   

1.4 

Πλα τα απαραίτθτα υλικά για τον κακαριςμό όπωσ 

αυτόσ περιγράφεται, βαρφνουν τον ανάδοχο εκτόσ 

των: 

α) Χαρτί υγείασ 

β) Χειροπετςζτεσ και 

γ) Κρεμοςάπουνο χεριϊν 

 

ΝΑΙ   

1.5 

Το προςωπικό που κα αςχολείται με τον κακαριςμό 

των κτιρίων, κα φορά κακαρζσ ομοιόμορφεσ 

μπλοφηεσ με το ςιμα τθσ εταιρείασ οι οποίεσ δεν κα 

είναι ςκιςμζνεσ ι κακοποιθμζνεσ. Επίςθσ κα φορά 

γάντια για τθν προςταςία και τθν ζκκεςι του ςε 

οποιοδιποτε κίνδυνο, κα είναι εξειδικευμζνο και 

ΝΑΙ   
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α/α ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

κα χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα μθχανιματα, υλικά 

κακαριςμοφ και ςάκουσ απορριμμάτων. 

 

1.6 

Τα προϊόντα κακαριςμοφ και κακαριςμοφ 

απολφμανςθσ, τα εργαλεία – μζςα κακαριςμοφ, τα 

μθχανιματα που απαιτοφνται κακϊσ και οι ςάκοι 

απορριμμάτων βαρφνουν τθν ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

1.7 

Τα απορρυπαντικά παντόσ τφπου που κα 

χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ κα ζχουν όλα ζγκριςθ 

του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ, προδιαγραφϊν 

CE, τα δε απολυμαντικά από τον Εκνικό Οργανιςμό 

Φαρμάκων. 

 

ΝΑΙ   

1.8 

Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ςυμφωνία των 

ιδιοτιτων των υπό προμικεια υπθρεςιϊν με τουσ 

όρουσ των παρουςϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κα 

διενεργείται  ζλεγχοσ που κα γίνεται από τθν 

Επιτροπι Βεβαίωςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν 

Κακαριςμοφ και ζχει ςκοπό τθν εξακρίβωςθ τθσ 

ςυμφωνίασ ι μθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με 

όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΝΑΙ   

1.9 

Τυχόν ηθμιζσ που κα προκλθκοφν ςτισ κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ ι ςτον θλεκτρονικό εξοπλιςμό ι και 

ςε λοιπζσ μθχανζσ γραφείου βαρφνουν τθν 

ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

1.10 

Θ επίβλεψθ και θ διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ από 

τθν ανάδοχο των εργαςιϊν και τθσ πιςτισ και 

απαρζγκλιτθσ εφαρμογισ των όρων τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ κα γίνεται από τθν Επιτροπι Βεβαίωςθσ 

Καλισ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν Κακαριςμοφ που κα 

διενεργεί ελζγχουσ οποτεδιποτε. Από τθν ίδια 

επιτροπι κα αξιολογείται και θ ςυνεργαςία τθσ 

Αναδόχου με τθν Υπθρεςία κακϊσ και θ ποιότθτα 

τθσ παρεχόμενθσ κακαριότθτασ. 

 

ΝΑΙ   

1.11 

 

Πταν ο Ανάδοχοσ επικαλείται ανϊτερθ βία, φζρει 

αποκλειςτικά και ολοκλθρωτικά αυτόσ το βάροσ τθσ 

αποδείξεϊσ τθσ. Στερείται όμωσ του δικαιϊματοσ 

να τθν επικαλεςκεί, αν δεν τθν αναφζρει εγγράφωσ 

και δεν προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία προκειμζνου 

να αξιολογθκοφν από τθν Επιτροπι Βεβαίωςθσ 

Καλισ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν Κακαριςμοφ, τα 

απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία μζςα ςε δζκα 

ΝΑΙ   
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α/α ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

(10) θμζρεσ, αφότου ςυμβοφν τα περιςτατικά που 

τθ ςυνιςτοφν και που προκάλεςαν τθν αδυναμία 

τθσ να εκτελζςει ςτο ςφνολό τθσ ι μερικά τισ 

υπθρεςίεσ που ανζλαβε. 

 

1.12 

Θ Ανάδοχοσ ευκφνεται για κάκε ηθμία που κα 

προκλθκεί ςτθν περιουςία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. από το 

προςωπικό που κα απαςχολεί ςτον κακαριςμό. 

 

ΝΑΙ   

1.13 

Το απαςχολοφμενο προςωπικό κα αντικακίςταται 

ςε κάκε περίπτωςθ μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Ανακζτουςασ αρχισ. 

 

ΝΑΙ   

1.14 

Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τον 

κατάλλθλο μθχανικό εξοπλιςμό για τον κακαριςμό 

και τθν απολφμανςθ (με τθ χριςθ απαραίτθτων 

χθμικϊν κακαριςτικϊν), όπωσ περιγράφεται ςτθ 

μελζτθ τθσ προςφοράσ τθσ. Επίςθσ υποχρεοφται να 

τοποκετεί το χαρτί υγείασ, χειροπετςζτεσ και 

ςαποφνια ςτουσ χϊρουσ που απαιτείται. 

 

ΝΑΙ   

1.15 

Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετεί τα 

απορρίμματα ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ και να τα 

μεταφζρει ςτουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ ζξω από το 

κτιριο και ςε χϊρο που κα είναι εφκολθ θ 

ανακομιδι τουσ από τα ειδικά αυτοκίνθτα 

μεταφοράσ απορριμμάτων. 

 

ΝΑΙ   

1.16 

Θ αξία όλων των υλικϊν που κα χρειαςτοφν για τισ 

παραπάνω εργαςίεσ κακαριςμοφ βαρφνει τθν 

Ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ    

2.1 ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ-ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ    

2.1.1 

Καρότςια ςφουγγαρίςματοσ με κάδουσ    

ςφουγγαρίςματοσ (μπλε και κόκκινουσ)   διπλοφ 

ςυςτιματοσ 

Θα χρθςιμοποιοφνται  διαφορετικοί κάδοι   

ςφουγγαρίςματοσ διπλοφ ςυςτιματοσ για  γραφεία 

– κοινόχρθςτουσ χϊρουσ , διαφορετικοί για WC 

Επίςθσ κα χρθςιμοποιοφνται ςφουγγαρίςτρεσ 

διαφορετικζσ για γραφεία – κοινόχρθςτουσ  

χϊρουσ, και διαφορετικζσ για W.C 

Θλεκτρικζσ ςκοφπεσ επαγγελματικοφ τφπου 

Υφαςμάτινα μάκτρα (dustmop) , όπου δεν μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί θλεκτρικι ςκοφπα με 

 

ΝΑΙ 
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υποχρζωςθ να χρθςιμοποιοφνται κάκε μζρα 

κακαρά 

Γάντια χοντρά και μίασ χριςεωσ 

Σακοφλεσ πλαςτικζσ απορριμμάτων μαφρου και 

κίτρινου χρϊματοσ, ανκεκτικζσ διαφόρων μεγεκϊν 

Σφουγγαράκια με ςφρμα, για τρίψιμο μεταλλικϊν 

επιφανειϊν, νιπτιρων και ειδϊν υγιεινισ 

Μπαλαντζηεσ 

Σάρωκρα και φαράςια για τον περιβάλλοντα  

χϊρο και όπου χρειάηεται 

Ρεριςτροφικζσ μθχανζσ πλυςίματοσ δαπζδων. 

Μθχανι πλφςθσ – απόπλυςθσ υφαςμάτινων 

επιφανειϊν. 

Σάρωκρα ΜΟΡ (παρκετζηεσ). 

 

2.2 

 

Ο ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΡΛΘΟΙ  ΤΟΥΣ ΡΑΑΚΑΤΩ ΟΟΥΣ : 

 

   

2.2.1 

 

Τα μθχανιματα που απαιτοφνται πρζπει να είναι 

κατάλλθλα για τισ επιφάνειεσ που προορίηονται: 

Ρλακάκια κεραμικά, πλακάκια πλαςτικά, ξφλινεσ 

επιφάνειεσ, μεταλλικζσ επιφάνειεσ, επιφάνειεσ με 

μελαμίνθ, μαρμάρινεσ επιφάνειεσ, πορςελάνινεσ 

επιφάνειεσ, τηάμια, δερματίνθ, ταπετςαρίεσ. 

 

ΝΑΙ   

2.2.2 

 

Να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ 

Υπθρεςίασ για τθν κακαριότθτα. 

 

 

ΝΑΙ   

 

2.2.3 

 

Πλα τα αναγκαία ςκεφθ, εργαλεία και υλικά 

κακαριςμοφ, απαραίτθτα να είναι  πρϊτθσ 

ποιότθτασ και πλζον κατάλλθλα. 

 

 

ΝΑΙ 
  

2.2.4 

Τα αναγκαία ςκεφθ-εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ 

να μθν προκαλοφν φκορζσ (βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια) ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον 

εξοπλιςμό του κτιρίου. 

 

ΝΑΙ   

2.2.5 

Τα αναγκαία ςκεφθ-εργαλεία να είναι κατά το 

δυνατό ακόρυβα και να βρίςκονται ςε  άριςτθ 

κατάςταςθ, τόςο από άποψθ λειτουργίασ, όςο και 

εμφάνιςθσ. 

 

ΝΑΙ   
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3 ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ    

3.1 
ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ 
   

3.1.1 

 

Απορρυπαντικά – κακαριςτικά δαπζδου, τοίχων, 

επιφανειϊν, νιπτιρων και ειδϊν υγιεινισ 

 

Απορρυπαντικά κακαριςτικά δφςκολων ρφπων 

 

Απολυμαντικά επιφανειϊν  για το w.c 

 

Υγρό κακαριςτικό τηαμιϊν – κακρεπτϊν 

 

Αυτογυάλιςτθ παρκετίνθ αντιολιςκθτικι  για 

δάπεδα 

 

Απορρυπαντικά κακαριςτικά δαπζδου. 

 

Απορρυπαντικά κακαριςτικά δφςκολων ρφπων 

 

Υγρό κακαριςτικό υαλοπινάκων και κακρεπτϊν 

 

Αφαιρετικό αλάτων από βρφςεσ και είδθ υγιεινισ 

 

Αυτογυάλιςτθ μεταλλικι παρκετίνθ για διάφορα 

είδθ δαπζδων (Linoleum, μάρμαρο, πλαςτικό 

δάπεδο) 

 

ΝΑΙ   

3.2 

 

ΤΑ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΡΛΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΘΣ 

ΟΟΥΣ 

 

   

3.2.1 

 

Τα υλικά κακαριςμοφ που χρθςιμοποιοφνται κα 

ζχουν εκτόσ από κακαριςτικι και απολυμαντικι 

δράςθ 

 

ΝΑΙ   

3.2.2 

Ειδικά για τα προϊόντα κακαριςμοφ και 

κακαριςμοφ - απολφμανςθσ κα πρζπει να 

αναφζρεται ο αρικμόσ καταχϊρθςθσ ςτο Γενικό 

Χθμείο του Κράτουσ κακϊσ και ο αρικμόσ ζγκριςθσ 

από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων, θ αναλογία 

αραίωςθσ που κα εφαρμόηεται, ο χρόνοσ δράςθσ 

αυτϊν, όπωσ επίςθσ και τα απαραίτθτα ενεργά 

ςυςτατικά που κα διαςφαλίηουν ικανοποιθτικά 

ΝΑΙ   



 

 

Σελίδα 43 

α/α ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

τουσ ςτόχουσ κακαριςμοφ και κακαριςμοφ – 

απολφμανςθσ, ανάλογα με τον προοριςμό τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ διατθρεί το 

δικαίωμα να ςτείλει δείγμα οποιουδιποτε 

προϊόντοσ για τθ ςχετικι ανάλυςθ ςτο Γενικό 

Χθμείο του Κράτουσ, οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι 

και όςεσ φορζσ κρίνει αυτό απαραίτθτο. 

 

3.2.3 

Τα αναλϊςιμα υλικά του εξοπλιςμοφ 

(ςφουγγαρίςτρεσ, ςφουγγάρια, πανιά κ.α.) κα 

ανανεϊνονται με μζριμνα και δαπάνθ του 

Αναδόχου όποτε αυτό απαιτείται. 

 

ΝΑΙ   

3.2.4 

Τα προϊόντα κακαριςμοφ να είναι εγκεκριμζνα από 

το γενικό Χθμείο του Κράτουσ. 

 

ΝΑΙ   

3.2.5 

Τα απορρυπαντικά προϊόντα να μθν είναι επιβλαβι 

για τθν υγεία, να μθν αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ 

και να μθν προκαλοφν φκορζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ 

και ςτον εξοπλιςμό των κτιρίων. 

 

ΝΑΙ   

3.2.6 

Να χρθςιμοποιοφνται ενϊςεισ χλωρίου για 

απολφμανςθ μετά τον κακαριςμό των ειδϊν 

υγιεινισ (νιπτιρεσ, βρφςεσ, λεκάνεσ, πλακάκια, WC 

κ.λ.π.) 

 

ΝΑΙ   

3.2.7 

Τα προϊόντα κακαριςμοφ να παρζχονται ςτο 

προςωπικό του ςυνεργείου κακαριςμοφ ςτθ 

ςυςκευαςία και με τθν ςφνκεςθ – διάλυςθ τθσ 

εταιρείασ παραγωγισ τουσ, ςυνοδευόμενα από 

δοςομετρθτι. 

 

ΝΑΙ   

3.2.8 

Επιςθμαίνεται ότι το κόςτοσ των  υλικϊν  

κακαριότθτασ που κα χρθςιμοποιθκοφν για όλα τα 

κτίρια, βαρφνουν τον ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

3.2.9 

Θ διάλυςθ των παραςκευαηόμενων διαλυμάτων 

(προσ χριςθ) των προϊόντων κακαριςμοφ που κα 

κάνουν οι κακαριςτζσ να είναι ςφμφωνεσ με τισ 

οδθγίεσ τθσ εταιρείασ παραςκευισ των προϊόντων. 

 

ΝΑΙ   

3.2.10 

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ να 

διαςφαλίηει τθν ςυνεχι και πλιρθ παροχι των 

απαιτοφμενων υλικϊν κακαριςμοφ. 

 

ΝΑΙ   

3.2.11 
Τα προϊόντα κακαριςμοφ να είναι καταχωρθμζνα 

ςτο Μθτρϊο Απορρυπαντικϊν και Κακαριςτικϊν 
ΝΑΙ   
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Ρροϊόντων του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. 

 

3.2.12 

Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμζνα 

από τον Εκνικό Οργανιςμό   Φαρμάκων (ΕΟΦ) και 

να φζρουν τον αρικμό άδειασ κυκλοφορίασ τουσ. 

 

ΝΑΙ   

3.2.13 

Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα δεν 

πρζπει να αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ, να μθν 

είναι επιβλαβι για τθν υγεία του προςωπικοφ και 

των επιςκεπτϊν και να μθν προκαλοφν φκορζσ 

βραχυχρόνια και μακροχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ 

και τον εξοπλιςμό του κτιρίου. 

 

ΝΑΙ   

4 

 

Ο ΚΑΘΕ ΥΡΟΨΘΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

ΥΡΟΧΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΡΑΑΚΑΤΩ 

ΕΝΤΥΡΑ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ ΜΑΗΙ ΜΕ ΤΘΝ 

ΡΟΣΦΟΑ ΤΟΥ 

 

   

4.1 

 

Ζγγραφθ διλωςθ του υποψθφίου αναδόχου, ότι κα 

προςκομίςει τα μθχανιματα και τον εξοπλιςμό τθν 

προθγοφμενθ τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΝΑΙ   

4.2 

 

Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν δυνατότθτα παροχισ και 

χριςθσ των προϊόντων κακαριςμοφ και 

απολφμανςθσ. 

 

ΝΑΙ   

4.3 

 

 

Για τα χρθςιμοποιοφμενα απορρυπαντικά, 

απολυμαντικά και απορρυπαντικά προϊόντα με 

απολυμαντικι δράςθ απαιτείται θ προςκόμιςθ των 

παρακάτω πιςτοποιθτικϊν: 

 

1.Απορρυπαντικά: Βεβαίωςθ καταχϊρθςθσ ςτο 

Μθτρϊο Απορρυπαντικϊν και Κακαριςτικϊν 

Ρροϊόντων του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (ΓΧΚ). 

2.Απολυμαντικά : Άδεια κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα 

από τον ΕΟΦ, όπου κα επιςυνάπτεται  θ ετικζτα και 

το τεχνικό φυλλάδιο χριςθσ. 

3.Απορρυπαντικά με απολυμαντικι δράςθ: 

Βεβαίωςθ καταχϊρθςθσ ςτο Μθτρϊο 

Απορρυπαντικϊν και Κακαριςτικϊν Ρροϊόντων του 

Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (ΓΧΚ) και άδεια 

κυκλοφορίασ από τον ΕΟΦ για τθν απολυμαντικι 

τουσ δράςθ. 

ΝΑΙ 
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5 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

 

   

5.1 

 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, θ 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με το 

Φορζα, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του 

οποιεςδιποτε παρατθριςεισ του ςχετικά με τθν 

εκτζλεςθ του ζργου. 

ΝΑΙ   

5.2 

Θ ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνθ, ωσ 

τεχνικόσ υπεφκυνοσ, για κάκε ηθμία ι βλάβθ που 

κα προξενθκεί από εργατικό ι μθ ατφχθμα ςτο 

προςωπικό που απαςχολεί για τθν υλοποίθςθ του 

ςυμβατικοφ ζργου. 

ΝΑΙ   

5.3 

Απαράβατοσ βαςικόσ όροσ είναι θ υποχρζωςθ τθσ 

αναδόχου για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των 

διατάξεων τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ, δθλαδι 

καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ δεν 

μπορεί να υπολείπονται των κατϊτατων ορίων που 

προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ 

τυχόν ιςχφουςεσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ, 

τθν τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, τθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ, τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων και κάκε άλλθσ ιςχφουςασ διάταξθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί παράβαςθ 

του ανωτζρω όρου κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με 

τθν ανάδοχο και κα κθρφςςεται ζκπτωτθ. 

ΝΑΙ   

5.4 

Θ ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ είναι υποχρεωμζνθ 

να τθρεί τθν κείμενθ νομοκεςία ωσ προσ τθν 

απαςχόλθςθ και τθν αμοιβι του προςωπικοφ το 

οποίο κα εργαςτεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εν λόγω 

ςφμβαςθσ. Το ςτοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό και 

ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ θ ανάδοχοσ κα 

κθρφςςεται ζκπτωτθ. 

 

ΝΑΙ   

5.5 

 

Θ ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να 

αποηθμιϊνει το Φορζα για κάκε ηθμία ι βλάβθ που 

κα προξενθκεί ςτουσ χϊρουσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ, 

ςτο προςωπικό του ι ςτουσ τρίτουσ και κα 

οφείλεται ςε αποκλειςτικι αμζλεια τθσ αναδόχου ι 

των υπαλλιλων τθσ, κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ και για όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ αυτισ. 

 

ΝΑΙ   

5.6 
Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ 

που προκλθκεί ςε τρίτουσ από το απαςχολοφμενο 
ΝΑΙ   
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από τθν Ανάδοχο προςωπικό, υποχρεοφται μόνθ 

αυτι προσ αποκατάςταςι τθσ. 

 

5.7 

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τθν Ανάδοχο του 

ζργου ςε οποιονδιποτε τρίτο, των υποχρεϊςεων 

και δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ 

που κα ςυναφκεί μεταξφ αυτισ και τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

ΝΑΙ   

5.8 

Οι πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ κακϊσ και 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ του απαςχολοφμενου 

προςωπικοφ βαρφνουν αποκλειςτικά τθν ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

5.9 

Μιςκόσ, επιδόματα άδειασ, δϊρα Χριςτουγζννων, 

Ράςχα και λοιπζσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ βαρφνουν 

τθν ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

5.10 

Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνθ, για κάκε 

ηθμία ι βλάβθ που κα προκλθκεί από εργατικό ι 

μθ ατφχθμα ςτο προςωπικό που απαςχολεί για τθν 

υλοποίθςθ του ςυμβατικοφ ζργου. 

 

ΝΑΙ   

5.11 

Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι ςε περίπτωςθ που κατά 

τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μεταφερκοφν οι 

υπθρεςίεσ του φορζα ςε άλλο κτίριο, το αντίςτοιχο 

κομμάτι τθσ ςφμβαςθσ κα λφεται αηθμίωσ για το 

δθμόςιο. 

ΝΑΙ   

5.12 

Για τθν εκτζλεςθ του κακαριςμοφ ο ανάδοχοσ κα 

χρθςιμοποιεί το μόνιμο ι ζκτακτο προςωπικό που 

διακζτει ςε αρικμό και ςε ςυχνότθτα που κα 

εξαςφαλίηουν άψογα αποτελζςματα. 

ΝΑΙ   

5.13 

Εάν προκφψουν ανάγκεσ που δεν είχαν αρχικά 

προβλεφκεί, ο Φορζασ ζχει το δικαίωμα 

μεταφοράσ ωρϊν εργαςίασ από τισ πρωινζσ ςτισ 

απογευματινζσ ϊρεσ και αντιςτρόφωσ, χωρίσ 

καταβολι οποιαςδιποτε επιπρόςκετθσ αμοιβισ ι 

αποηθμίωςθσ ςτον ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

5.14 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν 

αρμόδια Υπθρεςία του Φορζα κατάςταςθ του 

προςωπικοφ που κα απαςχολείται, με πλιρθ 

ςτοιχεία και ότι άλλο ικελε ηθτιςει θ Υπθρεςία. 

 

ΝΑΙ   

5.15 

Κατ εξαίρεςθ ο Φορζασ ζχει το δικαίωμα να απαιτεί 

από το ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ οποιουδιποτε 

προςϊπου κεωρεί, κατά τθν κρίςθ τθσ, 

ακατάλλθλο. 

 

ΝΑΙ   
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5.16 

Θ Υπθρεςία δε κα επιτρζπει ςε κανζνα εργαηόμενο 

του αναδόχου να εργάηεται αν δεν είναι 

αςφαλιςμζνοσ και μπορεί να υποχρεϊνει τον 

ανάδοχο να προςκομίηει τα ςχετικά επίςθμα 

ζγγραφα. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ο 

ανάδοχοσ απαςχολεί αναςφάλιςτο προςωπικό ι 

ότι απαςχολεί αλλοδαποφσ που δεν είναι 

εφοδιαςμζνοι με τα δικαιολογθτικά που 

προβλζπονται (άδεια διαμονισ κλπ), τότε θ 

Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ. 

 

ΝΑΙ   

5.17 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ 

προβλεπόμενουσ από τθ νομοκεςία κανόνεσ για 

τθν υγιεινι και αςφάλεια. 

 

ΝΑΙ   

5.18 

Ο ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι επιςκζφκθκε τουσ 

χϊρουσ των κτθρίων του Φορζα και μελζτθςε τα 

ςχζδια κατόψεων και ζλεγξε τισ εγκαταςτάςεισ, οι 

οποίεσ πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθν 

απρόςκοπτθ και αςφαλι εργαςία του προςωπικοφ 

τθσ, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ  ατυχιματοσ. 

Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ ο ανάδοχοσ κα είναι ο 

μόνοσ υπεφκυνοσ. 

 

ΝΑΙ   

5.19 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει επίςθσ τθν υποχρζωςθ 

να μεριμνιςει ϊςτε να αποφφγει περίπτωςθ κενϊν 

ςτο προςωπικό του, τα οποία κα πρζπει να 

φροντίηει να αναπλθρϊνει αμελλθτί και ακόμθ 

υποχρεοφται να διαςφαλίηει τον κακαριςμό του 

κτιρίου του Φορζα με οποιονδιποτε τρόπο, ςε 

περίπτωςθ απεργίασ του ανωτζρω προςωπικοφ. 

 

ΝΑΙ   

5.20 

Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ  από τθν 

περαιτζρω αξιολόγθςθ οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να 

ζχουν τουλάχιςτον τρία (3) χρόνια προχπθρεςία 

ςτον κακαριςμό ςυναφϊν κτιρίων. Θ προχπθρεςία 

αυτι πρζπει να αποδεικνφεται από ζγγραφα που 

κα κατατεκοφν με τθν προςφορά όπωσ επίςθσ από 

πρόςφατεσ βεβαιϊςεισ – ςυςτατικζσ επιςτολζσ που 

κα αποδεικνφουν τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ του 

ζργου κακαριότθτασ. 

 

ΝΑΙ   

5.21 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να περιγράφει ςτθν 

προςφορά του το μοντζλο οργάνωςθσ τθσ παροχισ 

των υπθρεςιϊν κακαριςμοφ, τον τρόπο 

παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων 

ΝΑΙ   
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α/α ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

υπθρεςιϊν, κακϊσ και τον τρόπο διαςφάλιςθσ 

αποτελεςματικισ επικοινωνίασ με τθν Υπθρεςία. 

5.22 

Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ από τθν 

περαιτζρω αξιολόγθςθ οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει 

ςτθν προςφορά τουσ να κατακζςουν φφλλο 

ςυμμόρφωςθσ ςτο οποίο κα απαντοφν 

τεκμθριωμζνα για το ςφνολο των απαιτιςεων, με 

πλιρεισ και αναλυτικζσ απαντιςεισ κακϊσ και 

παραπομπζσ ςε ςχετικά τεκμθριωτικά ζγγραφα  

που κα επιςυνάπτονται. Το φφλλο ςυμμόρφωςθσ 

είναι φφλλο ςυςχετιςμοφ τθσ προςφοράσ τουσ προσ 

τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ, όπου κα δίδονται 

απαντιςεισ με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ με αυτι 

των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ : ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ   

 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΣΜΗΜΑ  Α’ 

Α/Α 
Α.1. ΓΑΦΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ 

ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΩΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

1 ΑΘΘΝΑ ΦΙΛΕΛΛΘΝΩΝ 13-15 4 5θμ./εβδομάδα 
4 ϊρεσ 

θμερθςίωσ 
………..€ 

2 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑΣ 5 3 5θμ./εβδομάδα 
4 ϊρεσ 

θμερθςίωσ 
………..€ 

3 ΑΘΘΝΑ ΡΕΙΑΙΩΣ 9-11 3 5θμ./εβδομάδα 
4 ϊρεσ 

θμερθςίωσ 
………..€ 

4 ΑΘΘΝΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 24 1 5θμ./εβδομάδα 
4 ϊρεσ 

θμερθςίωσ 
………..€ 

5 ΑΘΘΝΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 31 2 5θμ./εβδομάδα 
4 ϊρεσ 

θμερθςίωσ 
………..€ 

6 ΑΘΘΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 1 5θμ./εβδομάδα 
4 ϊρεσ 

θμερθςίωσ 
………..€ 

7 ΑΘΘΝΑ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ 58 3 5θμ./εβδομάδα 
4ϊρεσ 

θμερθςίωσ 
………..€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α.1 ………..€ 

 

 

Α.2. ΓΑΦΕΙΑ 

ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 

ΑΚΙΝΘΤΟΥ 

ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΩΕΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΓΑΦΕΙΟ ΝΑΥΡΛΙΟΥ ΦΛΕΣΣΑ 5 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

ΓΑΦΕΙΟ ΡΑΤΑΣ ΚΑΝΑΚΑΘ 46-52 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

ΓΑΦΕΙΟ ΡΥΓΟΥ ΑΑΧΩΒΘΣ 1  

& ΡΕΙΚΛΕΟΥΣ 

1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  Α.2 ………..€ 

 

 

Α.3. ΓΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΡΑΣΧΟΛ. ΘΜΕΕΣ ΩΕΣ ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

€ 
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ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΚΙΝΘΤΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΣΙΙΓΩΤΘ 15 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

 

Α.4. ΓΑΦΕΙΟ 

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 

ΑΚΙΝΘΤΟΥ 

ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΩΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΛΙΒΑΔΕΙΑ Δ.ΡΑΡΑΣΡΥΟΥ  1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΜΗΜΑ Α(Α1+Α2+Α3+Α4) 

ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)……………………………€, (ΟΛΟΓΑΦΩΣ) …………………………….€ 

ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 24%  ΦΡΑ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)……………………………€, (ΟΛΟΓΑΦΩΣ) …………………………….€ 

………………………………………………………………………………………………………….... 

ΣΜΗΜΑ Β’ 
 

Β.1. ΓΑΦΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ 
ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΩΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ ΡΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 10 1 5θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

 

Β.2. ΓΑΦΕΙΟ 

ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ 

ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΩΕΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑ ΚΕΝΤ.ΡΛΑΤΕΙΑ 

ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑΣ 

1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

 

Β.3.ΓΑΦΕΙΟ 

ΚΟΗΑΝΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ 

ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΩΕΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΚΟΗΑΝΘ Ν.ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ 4 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

 

Β.4. ΓΑΦΕΙΟ 

ΒΟΛΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ 

ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΩΕΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΛΑΙΣΑ Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΘ 41 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

 

Β.5. ΓΑΦΕΙΟ 

ΛΑΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ 

ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΩΕΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΛΑΙΣΑ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΗΘ 3 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

 

Β.6. ΓΑΦΕΙΟ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ 

ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΩΕΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΓΚΛΘ 8 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Β(Β1+Β2+Β3+Β4+Β5+Β6)  

ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)……………€,(ΟΛΟΓΑΦΩΣ) …………………………….€ 

ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΡΑ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)………………€, (ΟΛΟΓΑΦΩΣ) ………………………….€ 

 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

ΣΜΗΜΑ Γ’ 
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Γ.1. ΓΑΦΕΙΑ 

ΚΘΤΘΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 

ΑΚΙΝΘΤΟΥ 

ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΩΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΓΑΦΕΙΟ  

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

ΓΑΦΕΙΟ 

ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

ΡΕΒΕΛΘΣ 86-88 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

ΓΑΦΕΙΟ 

ΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 35 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

ΓΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Κ. ΧΙΩΤΑΚΘ 7-9 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/ φορά ………..€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Γ.1 ………..€ 

 

Γ.2. ΓΑΦΕΙΟ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΩΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

 ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

ΚΩ ΡΑ.ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/φορά ………..€ 

 

Γ.3. ΓΑΦΕΙΟ 

ΟΔΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΩΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

 ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

 ΣΕΦΕΘ 78-80 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/φορά ………..€ 

 

Γ.4. ΓΑΦΕΙΟ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΩΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

 ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

ΣΥΟΣ ΡΛ.ΜΑΚΟΥ ΔΟΥΑΤΣΟΥ 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/φορά ………..€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Γ( Γ1+Γ2+Γ3+Γ4)  

ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)……………€, (ΟΛΟΓΑΦΩΣ) …………………………….€ 

ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΡΑ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)………………€, (ΟΛΟΓΑΦΩΣ) ………………………….€ 

 

……………………………………………………………………………………………………......... 

 

ΣΜΗΜΑ Δ’ 
Δ.1. ΓΑΦΕΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΩΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

 ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Φ.ΤΗΑΒΕΛΑ 5 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/φορά ………..€ 

 

Δ.2. ΓΑΦΕΙΟ 

ΚΕΚΥΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΚΙΝΘΤΟΥ ΑΡΑΣΧΟΛ. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΘΜΕΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΩΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

 ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

ΚΕΚΥΑ ΕΘΝ. ΡΑΛΑΙΟΚΑΣΤΙΤΣΑΣ 7 1 1θμ./εβδομάδα 2ϊρεσ/φορά ………..€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Δ (Δ1+Δ2)  

ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)……………€, (ΟΛΟΓΑΦΩΣ) …………………………….€ 

ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΡΑ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)………………€, (ΟΛΟΓΑΦΩΣ) ………………………….€ 

 Ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ είναι (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) : 180 (εκατόν ογδόντα)  θμζρεσ 

 

 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ : ……………………………… Θμερομθνία: ………….………………….  
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(Υπογραφι – Σφραγίδα)  

 

 

ΟΔΘΓΙΕΣ  (Ειδικζσ απαιτιςεισ οικονομικισ προςφοράσ)  

 

1.Ο παραπάνω πίνακασ ςυμπλθρϊνεται (χωρίσ να τροποποιθκεί θ μορφι του) από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ εργατικι, αςφαλιςτικι και ςχετικι Νομοκεςία επί ποινι απαραδζκτου τθσ 

προςφοράσ προςκομίηοντασ ςτο Φάκελο τθσ Ρροςφοράσ τουσ φωτοαντίγραφα τθσ προαναφερόμενθσ 

Νομοκεςίασ. Θ τιμι για κακζνα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα κα είναι μια και μοναδικι και κα 

αναλφεται επαρκϊσ και με ςαφινεια ο τρόποσ-μζκοδοσ υπολογιςμοφ-προςδιοριςμοφ αυτισ τθσ τιμισ. Θ 

αναγραφι τθσ τιμισ ςε Ευρϊ (€) μπορεί να γίνεται μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία.  

2.Οποιαδιποτε διευκρινιςτικι ανάλυςθ υπολογιςμοφ του κόςτουσ μπορεί να ςυμπεριλθφκεί ςτο τζλοσ του 

ανωτζρω πίνακα.  

3.Ρροςφορά που δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι ςε ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

4.Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, ενϊ κα πρζπει να υπάρχει 

ρθτι διλωςθ αποδοχισ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ  

5.Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία τιμι θ 

προςφορά απορρίπτεται ςαν απαράδεκτθ.  

6.Ο προςφζρων οφείλει να επιςυνάψει ςτον φάκελο οικονομικισ προςφοράσ αντίγραφο τθσ Συλλογικισ 

Σφμβαςθσ Εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι ςτθν ςφμβαςθ  

7.Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 

τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε προςφζροντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά εντόσ 

προκεςμίασ επτά (7) θμερϊν από τθν θμζρα κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ευκφνθ 

όμωσ για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον προςφζροντα.  

8.Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα διακιρυξθ/ςφμβαςθ αφενόσ 

είναι δεςμευτικι για τον ανάδοχο ο οποίοσ και οφείλει να εφαρμόςει τισ τυχόν αλλαγζσ άμεςα αφετζρου δεν 

δφναται ςε καμία περίπτωςθ θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ 

για το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.  

9.Θα πρζπει να αναγράφεται ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ με ζναρξθ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ από τον ηθτοφμενο ςτθ 

διακιρυξθ, δθλ. κάτω  από 120 (εκατόν είκοςι)  θμζρεσ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

10.Διευκρινίηεται ότι κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει προςφορά  για ζνα (1) είτε για περιςςότερα 

Τμιματα, με τθν προχπόκεςθ ότι κα υποβάλλει ξεχωριςτι οικονομικι προςφορά για κάκε ζνα από αυτά. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα 53 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ : ΣΤΠΟΠΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (Σ.Δ.Τ.Γ.) 

 

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 

θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΩΝ (Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.) 

- Κσδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 100026519 

- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, ΑΘΖΝΑ, 10557 

- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Ρνπθηθηνύ Μαξία, Μπίηζηθα ηαπξνύια, εκηηέθνινπ Αλησλία 

- Σειέθσλν: 2103275026, 2103275291, 2103275292 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: t.prom@eteaep.gov.gr, roufiktou.m@eteaep.gov.gr, 

mpitsika.stavroula@eteaep.gov.gr, semitekolou.a@eteaep.gov.gr 

- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.eteaep.gov.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνύ CPV): 

Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ζηα θηίξηα, όπνπ ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ζηελ Αηηηθή 

θαη ζηελ Πεξηθέξεηα  

CPV: 90910000-9 Υπεξεζίεο Καζαξηζκνύ   

- Κσδηθόο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 

- Ζ ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΤΠΖΡΔΗΔ 

- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : 4 ΣΜΖΜΑΣΑ ΔΡΓΟΤ 

- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 01/2018 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

€ 

mailto:t.prom@eteaep.gov.gr
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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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό 

ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε 

δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20:ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπόκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπόκελεο 

απαζρόιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθόζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινύκελνη. 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξών εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδύλακν 

πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη, 

όπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ ηνπ 

παξόληνο κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην κέξνο 
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V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό 

αξηζκό εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγνδ) Ζ εγγξαθή ή ε 

πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα απαηηνύκελα 

θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 

πεξίπησζεΜΟΝΟ εθόζνλ απηό 

απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θόξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ηωλ 

εγγξάθωλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ηωλ 

εγγξάθωλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

από θνηλνύ κε άιινπο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρωξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπηωζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ηωλ πξνζώπωλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζωπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπώλπκν 

ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηόπν 

γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 

ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

[……] 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

2. δσξνδνθία· 

3. απάηε 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ 

από ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίωζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ηωλ 

εγγξάθωλ): 

[……][……][……][……]i 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο 

ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιόγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 
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[……] θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίωζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ηωλ 

εγγξάθωλ): 

[……][……][……][…… 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλii: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 
όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο iii , ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρώξα ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαίνπiv; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε απηνύ 

ηνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο 

θαηαζηάζεηοv : 

α) πηώρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή 

ή από ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα δύλαηαη 

λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, ιακβαλόκελεο 

ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο 

θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό απηέο 

ηηο πεξηζηάζεηο 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ηωλ εγγξάθωλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζνβαξή 

ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, 

πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο 

παξαρώξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξόσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο 

ζύκβαζεο , απνδεκηώζεηο ή άιιεο 

παξόκνηεο θπξώζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 
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Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, 

να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιvi, εκτόσ 

εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’ : ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ 

ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ   

 

€ 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. ) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..  

ΡΟΣ : ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΙΚΟΥΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ & ΕΦΑΡΑΞ ΡΑΟΧΩΝ 

Δ/ΝΣΘ : Φιλελλινων 13-15, 10557, Ακινα                                                   

 

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

…………………………………………………………………………………………… 

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

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ   

μζχρι του ποςοφ των  
………………………………………………………………………………………………………………………….. υπζρ του   

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

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

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

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

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

α)  (πλιρθ  επωνυμία)  

.......................…………………………………..  

........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεφκυνςθ)  

β)  (πλιρθ  επωνυμία)  

.......................…………………………………..  

........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεφκυνςθ)  

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

.......................…………………………………..3 

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

τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,   

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ 
του ΕΤΕΑΕΡ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ ςτα κτίρια ςτα οποία ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ του ΕΤΕΑΕΡ για χρονικό διάςτθμα 

ενόσ (1) ζτουσ, με δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ ςφμβαςθσ για τρεισ(3) μινεσ 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  

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

από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 

απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....................θμζρεσ 4 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

                                                           
3
 Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.  
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..  (τουλάχιςτον 30 θμζρεσ μετά 

τθν ιςχφ τθσ προςφοράσ) ι  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι 

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

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

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

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

ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.   

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 

ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
 

Ονομαςία Τράπεηασ………………………. 

Κατάςτθμα....................................... 

                                                                                                                                                                        
4
 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
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………………………………………………… 

(Δ/νςη, Οδόσ/Αριθμόσ, Σ.Κ., fax) 

ΘΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ: …………...… 

ΕΥΩ:  …………………………………. 

 

ΡΟΣ : ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΙΚΟΥΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ & ΕΦΑΡΑΞ ΡΑΟΧΩΝ 

Δ/ΝΣΘ : Φιλελλινων 13-15, 10557, Ακινα                                                   

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ........……. ΕΥΩ …………………. 

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

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

..................................... ΕΥΩ, υπζρ τθσ εταιρείασ .................................................................. με Α.Φ.Μ 

....................., δ/νςθ   ............................................................, για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των 

όρων τθσ με αρικμό ......................  ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για το ζργο……………………… 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Επιχείρθςθσ, που απορρζουν από τθν 

καλι εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

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

μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ 

(3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, 

με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………... και θ επιχείρθςθ οφείλει να τθν ανανεϊνει ζωσ 

τθν λιξθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 

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

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ’ : ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

 

 

€ 
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ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 

Στθν Ακινα, ςιμερα τθν ……………………………………………………………………………….μεταξφ των κάτωκι 

ςυμβαλλομζνων: 

αφενόσ μεν,  

του Ν.Ρ.Δ.Δ., «ENIAIOYTAMEIOY ΕΡΙΚΟΥΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΑΞ ΡΑΟΧΩΝ» (E.T.E.A.Ε.Ρ.), το 

οποίο εδρεφει ςτθν οδό Φιλελλινων 13-15, Τ.Κ.  105 57 με Α.Φ.Μ  997422717,  Δ.Ο.Υ. Δϋ Ακθνϊν, όπωσ 

εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ Ακανάςιο Καποτά Διοικθτι και 

Ρρόεδρο ΔΣ, εφεξισ καλοφμενου  «Ταμείο ι και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.». 

και αφετζρου,  

τ… ……………………………………………………………………………………… 

ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξισ: 

 

Το αφενόσ ςυμβαλλόμενο Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΙΚΟΥΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΑΞ ΡΑΟΧΩΝ» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.), ςτα πλαίςια τθσ άμεςθσ ανάγκθσ για τακτικι κακαριότθτα των 

γραφείων, των χϊρων και  των κτιρίων του ΕΤΕΑΕΡ, όπου ςτεγάηονται Διευκφνςεισ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. ςτθν 

Ακινα, ζχει προχωριςει, με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ, δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. ………………………… υπ’ 

αρικ. …/2018 του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ και τθσ υπ’ αρικ. …………………………….. απόφαςθσ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του, ςε επιλογι του αφετζρου ςυμβαλλομζνου ο οποίοσ επικυμεί να παρζχει 

τισ υπθρεςίεσ του, για αυτό και ανακζτει ςτον ανάδοχο τθν τακτικι τουσ κακαριότθτα, υπό τουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ που περιζχονται : 

 Στθν παροφςα Σφμβαςθ. 

 Στθν υπ’ αρικ. πρωτ. ……………………….. διακιρυξθ υπ’ αρικ. ../2018 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 

και των ςχετικϊν παραρτθμάτων. 

 Στισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ (τεχνικι και οικονομικι) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ όρων κα υπεριςχφουν κατά ςειρά προτεραιότθτασ (1) θ υπ’ αρ. Διακιρυξθ υπ’ 

αρικ. ../2018 του πρόχειρου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ και οι επ’ αυτισ διευκρινίςεισ, (2) θ παροφςα 

ςφμβαςθ και (3) οι Ρροςφορζσ (τεχνικι και οικονομικι) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Πλουσ τουσ ανωτζρω όρουσ 

δθλϊνει ρθτά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ότι αποδζχεται εξ ολοκλιρου και ανεπιφφλακτα ωσ ουςιϊδεισ όρουσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ.  

Το ζργο πρζπει να εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, υπ’ αρικ. ../2018 Διακιρυξθσ και των 

Ραραρτθμάτων αυτισ, που μαηί με το ςυμφωνθτικό αυτό αποτελοφν ζνα ενιαίο ςφνολο, το δε Ταμείο 

μπορεί να απορρίπτει κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του κάκε εργαςία που δεν κα είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ 

τθσ προκθρφξεωσ και του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ. 
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Άρκρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Το ΤΑΜΕΙΟανακζτειςτον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίοσ αποδζχεται, τθν παροχι τθσ τακτικισ κακαριότθτασ των 

γραφείων, των χϊρων και των κτιρίων όπου ςτεγάηονται Διευκφνςεισ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. ςτ….………..  Οι 

απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ κακαριςμοφ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και εξειδικεφονται ανά κτίριο 

αναλυτικά ςτα Δελτία Ευταξίασ του Ραραρτιματοσ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ:  

 Χϊροι Γραφείων, χϊροι ςυςκζψεων & εκδθλϊςεων :  

• Αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγισ πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια απορριμμάτων και μεταφορά τουσ 

ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ ςυλλογισ απορριμμάτων του Διμου  

• Κακαριςμόσ και ξεςκόνιςμα γραφείων, επίπλων, κακιςμάτων εργαςίασ.  

•Κακαριςμόσ χειρολαβϊν κυρϊν.  

•Κακαριςμόσ τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν.  

•Εξωτερικόσ κακαριςμόσ των κοινόχρθςτων μθχανθμάτων γραφείου (φωτοτυπικά, εκτυπωτικά, φαξ κλπ).  

•Σκοφπιςμα δαπζδων με θλεκτρικι ςκοφπα και ςφουγγάριςμα με κατάλλθλο απορρυπαντικό υγρό  

 Χϊροι WC :  

•Ρλφςιμο λεκάνθσ, κακίςματοσ και ςκεπάςματοσ με κατάλλθλο απολυμαντικό υγρό.  

•Ρλφςιμο νιπτιρων και πλακιδίων γφρω από αυτοφσ με κατάλλθλο απολυμαντικό υγρό.  

•Κακαριςμόσ χειρολαβϊν κυρϊν  

•Αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγισ πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια απορριμμάτων και μεταφορά τουσ 

ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ ςυλλογισ απορριμμάτων του Διμου  

•Τοποκζτθςθ χάρτου υγείασ, χειροπετςετϊν και υγροφ ςαπουνιοφ πλφςθσ χεριϊν, τα οποία παρζχει το 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.  

•Κακαριςμόσ κακρεπτϊν.  

•Σκοφπιςμα δαπζδων με θλεκτρικι ςκοφπα και ςφουγγάριςμα με κατάλλθλο απορρυπαντικό υγρό  

 Χϊροι κουηινϊν (όπου υπάρχουν):  

•Ρλφςιμο των νεροχυτϊν και των επιφανειϊν γφρω από αυτοφσ με κατάλλθλο απορρυπαντικό υγρό.  

•Ρλφςιμο των ποτθριϊν και λοιπϊν ςκευϊν κουηίνασ του προςωπικοφ με κατάλλθλο απορρυπαντικό υγρό.  

•Σκοφπιςμα δαπζδων με θλεκτρικι ςκοφπα και ςφουγγάριςμα κατάλλθλο απορρυπαντικό υγρό.  

Διάδρομοι:  

•Σκοφπιςμα δαπζδων με θλεκτρικι ςκοφπα και ςφουγγάριςμα με κατάλλθλο απορρυπαντικό υγρό.  

 Ανελκυςτιρεσ (ςτα ιδιόκτθτα κτίρια) 

•Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα ανελκυςτιρα με κατάλλθλο απορρυπαντικό υγρό.  

 Ρεριοδικοί Κακαριςμοί 

•Κακάριςμα κυρϊν ειςόδου (εςωτερικά και εξωτερικά) και ςκαλοπατιϊν.  

•Ρλφςιμο πλακιδίων τοίχων των τουαλετϊν με κατάλλθλα απορρυπαντικά.  
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•Τοπικόσ κακαριςμόσ λεκζδων ςε πόρτεσ.  

•Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα κλιμακοςταςίου και πλατφςκαλων με κατάλλθλο απορρυπαντικό υγρό.  

•Κακαριςμόσ γυάλινων κυρϊν ορόφων με κατάλλθλο κακαριςτικό  

•Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα δαπζδου ανελκυςτιρων με κατάλλθλο απορρυπαντικό και κακαριςμόσ 

εςωτερικϊν επιφανειϊν και κυρϊν ορόφων ανελκυςτιρα.  

•Κακαριςμόσ υαλοπινάκων εςωτερικά με κατάλλθλα κακαριςτικά.  

•Κακαριςμόσ των εςωτερικϊν περβαηιϊν των παρακφρων.  

•Τοπικόσ κακαριςμόσ λεκζδων ςτουσ τοίχουσ.  

•Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ κακαριςμόσ ντουλαπιϊν κουηίνασ (όπου υπάρχουν)  

•Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ κακαριςμόσ ψυγείων (όπου υπάρχουν)  

•Κακαριςμόσ κινθτϊν διαχωριςτικϊν γραφείων.  

• Κακαριςμόσ ρολοκουρτίνων.  

•Κακαριςμόσ υπογείων, χϊρων αρχείων και περιβάλλοντων χϊρων 

•Κακαριςμόσ ταράτςασ, μπαλκονιϊν (όπου υπάρχουν) 

 Ρλφςιμο εςωτερικά και εξωτερικά όλων των τηαμιϊν των κτιρίων 

 Τρίψιμο και γυάλιςμα μαρμάρων κεντρικισ και πλαϊνϊν ειςόδων  

 

Οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ κα παρζχονται ςτα κτίρια του παρακάτω πίνακα κακθμερινά από ……. μ.μ. ζωσ 

……. μ.μ. Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται υπό τισ οδθγίεσ και τθν επίβλεψθ του μόνιμου προςωπικοφ του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.  

 

Πλα τα μθχανικά μζςα, τα εργαλεία, τα υλικά κακαριςμοφ κακϊσ και άλλο ςχετικό ι απαραίτθτο υλικό για 

τον κακαριςμό κα τα διακζτει με δαπάνεσ του ο μειοδότθσ και κα είναι πάντα εγκεκριμζνα τθρϊντασ τισ 

εκάςτοτε υγειονομικζσ και άλλεσ διατάξεισ. Πλα τα υλικά κακαριςμοφ κα είναι επϊνυμα, μθ αλκαλικά. 

Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ανάμιξθ απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν ουςιϊν ςτον ίδιο κουβά 

(π.χ. κακαριςτικό δαπζδου με χλωρίνθ) γιατί θ δράςθ του ενόσ εξουδετερϊνει τθ δράςθ του άλλου. Τα 

πανιά, ςφουγγαρίςτρεσ, ςφουγγάρια, ςφουγγαρόπανα να πλζνονται με απορρυπαντικό και απολυμαντικό 

και να ςτεγνϊνονται μετά από κάκε χριςθ. 

Οι ςφουγγαρίςτρεσ και τα διάφορα πανιά κακαριότθτασ κα ανανεϊνονται από τον ανάδοχο κάκε δζκα 

(10) θμζρεσ. Απαιτείται θ χριςθ διαφορετικϊν πανιϊν, με διαφορετικό χρϊμα το κάκε ζνα ανάλογα με τθν 

χριςθ για τον κακαριςμό των επίπλων, για τον κακαριςμό νιπτιρων, για τον κακαριςμό λεκανϊν 

αποχωρθτθρίων. 

 

Άρκρο 2: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΩΣΕΙΣ  
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Θ εκτζλεςθ του ζργου πιςτοποιείται με ςχετικό πρωτόκολλο που ςυντάςςεται κάκε μινα και 

υπογράφεται από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

1. Να ακολουκεί αποκλειςτικά και μόνο τισ οδθγίεσ του ΤΑΜΕΙΟΥ και να το ενθμερϊνει άμεςα για 

οτιδιποτε του ηθτθκεί από οποιονδιποτε τρίτο και το οποίο διαφοροποιεί με οποιονδιποτε 

τρόπο τθν παροχι των υπθρεςιϊν του ςφμφωνα με τθν παροφςα.  

2. Να εξαςφαλίηει ςτο προςωπικό του, τισ νόμιμεσ κοινωνικζσ ειςφορζσ και τθ νόμιμθ αςφάλιςθ 

επί τθσ αποηθμίωςθσ για εργατικά ατυχιματα και να μεριμνά για τθν εφαρμογι των Κανονιςμϊν  

που αφοροφν τθν προςταςία των εργαηομζνων, καταβάλλοντασ ςε αυτοφσ τισ αποδοχζσ που 

προβλζπονται από τισ εκάςτοτε κλαδικζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ. 

3. Να  ενθμερϊνει το ΤΑΜΕΙΟ για το προςωπικό που κα απαςχολείται με τθν υποβολι κατάςταςθσ 

προςωπικοφ με τα πλιρθ ςτοιχεία ταυτότθτασ ι τθσ άδειασ εργαςίασ (και φωτοαντίγραφα 

αυτϊν). Επίςθσ, ςε περίπτωςθ τυχόν αλλαγϊν προςωπικοφ, πριν τθν χρθςιμοποίθςι του. πρζπει 

να γίνεται ενθμζρωςθ ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν.  

4. Να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία (εργατικι Νομοκεςία) 

και τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικϊν παροχϊν, αποηθμιϊςεων, φόρων 

κ.λ.π., ευκφνεται δε ζναντι των ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που 

προκφπτει από αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ απζναντι 

ςτο Δθμόςιο για κάκε τρίτο. 

5. Να γνωςτοποιεί εγγράφωσ και εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ του 

ότι : Ουδεμία εξάρτθςθ και εργαςιακι ι άλλθ νόμιμθ ςχζςθ ζχει με το ΤΑΜΕΙΟ. 

6. Να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται 

και γνωςτοποιείται ς’ αυτόν από το ΤΑΜΕΙΟ.  

7. Να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά προςωπικό το οποίο να είναι αςφαλιςμζνο, ειδικευμζνο, υγιζσ, 

άριςτο ςτο είδοσ του. Εγγυάται ότι δεν κα απαςχολιςει ι κα εκμεταλλευκεί ανιλικουσ κάτω των 

15 ετϊν (άρκρα 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ) 

8. Να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί για τισ 

εργαςίεσ του ςτουσ χϊρουσ τθσ Υπθρεςίασ για τθν πρόλθψθ δυςτυχθμάτων ι ηθμιϊν, ςε 

οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα.  

9. Να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και να είναι 

αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι όλων ποινικά, αςτικά και διοικθτικά για κάκε 

ατφχθμα που ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του. Διευκρινίηεται ρθτά ότι το ΤΑΜΕΙΟ δεν ζχει 

καμία αςτικι ι ποινικι ι οποιαδιποτε άλλθ ευκφνθ για κάκε αξίωςθ εκ μζρουσ οιουδιποτε 

μιςκωτοφ του αναδόχου και θ υποχρζωςθ του εξαντλείται πλιρωσ με τθν καταβολι, τθσ κατά 

μινα αμοιβισ του αναδόχου. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και 
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υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ. 

10. Να αντικακιςτά αμζςωσ και χωρίσ αντιρριςεισ και χρονοτριβι κάκε μζλοσ του προςωπικοφ του, 

αν αυτό δείξει ολιγωρία ι δεν πεικαρχεί ςτισ εντολζσ και κατευκφνςεισ του Ταμείου ι κρικεί από 

το Ταμείο ωσ «ακατάλλθλο» για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για οποιονδιποτε λόγο, μόλισ 

ειδοποιθκεί ο Ανάδοχοσ ςχετικά, ζςτω και προφορικά, από το Ταμείο.  

11. Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα 

προκλθκεί ςτο προςωπικό και ςτουσ χϊρουσ κακαριότθτασ, εφ’ όςον αυτι οφείλεται ςε 

υπαιτιότθτα των υπαλλιλων του ιδίου (αναδόχου) ι των εργαςιϊν του. 

12. Σε περίπτωςθ απουςίασ λόγω αςκενείασ, άδειασ ι ατυχιματοσ κ.τ.λ., εφεδρικό προςωπικό του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρζπει να είναι διακζςιμο για να αναλάβει υπθρεςία άμεςα. 

13. Να επιβλζπει ανά πάςα ςτιγμι τθν ικανοποιθτικι και πλιρθ εκπλιρωςθ των κακθκόντων του 

Ρροςωπικοφ Κακαριότθτασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, διακζτοντασ ειδικό Επόπτθ 

ο οποίοσ κα επικεωρεί τα κτίρια ανά μθ τακτά χρονικά διαςτιματα και τουλάχιςτον δφο φορζσ  

τον μινα. 

14. Ο ΕΡΟΡΤΘΣ κα είναι ανά πάςα ςτιγμι ςτθν διάκεςθ του ΤΑΜΕΙΟΥ ι του αρμοδίου υπαλλιλου 

του προκειμζνου να ςυηθτά μαηί του για κάκε ηιτθμα ςχετικό με τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ και 

τθν επίλυςθ κάκε προβλιματοσ που ανακφπτει, για το οποίο κα πρζπει άμεςα να ενθμερϊνει 

τον Ταμείο. 

15. Το απαςχολοφμενο προςωπικό κακαριότθτασ υποχρεοφται κακθμερινά να τθρεί και να 

ςυμπλθρϊνει τα Δελτία Ευταξίασ.  

16. Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να επικαλεςκεί λόγο ανωτζρασ βίασ για τθ μθ εμπρόκεςμθ και 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ εκτζλεςθσ αυτισ, οφτε δφναται να απαλλαγεί από τισ 

υποχρεϊςεισ που τον βαρφνουν από τθ ςφμβαςθ, εάν δεν επικαλεςκεί και αποδείξει τα 

περιςτατικά τθσ ανωτζρασ βίασ, εντόσ 15 θμερϊν  από τότε που ζλαβαν χϊρα τα περιςτατικά 

αυτά. 

17. Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από ςυμβατικό 

όρο, μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. . Θ 

απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ με τθν οποία ςυναινεί ςτθν τροποποίθςθ, δφναται να προςβλθκεί από 

οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον. 

18. Θ υπθρεςία του Ταμείου κα ζχει δικαίωμα να καταγγείλει μονομερϊσ τθν ιςχφ του παρόντοσ 

ςυμφωνθτικοφ εάν διαπιςτωκεί κατ’ επανάλθψθ, ελλιπισ και μθ ςωςτόσ κακαριςμόσ των 

Γραφείων του Ταμείου κακϊσ και των πάςθσ φφςεωσ βοθκθτικϊν χϊρων αυτοφ μετά από 

ζγγραφθ διαπίςτωςθ αυτισ. Συγκεκριμζνα, όταν οι υπθρεςίεσ ι οι επιτροπζσ καλισ εκτζλεςθσ 



 

 

Σελίδα 72 

του ζργου του αποδζκτθ των υπθρεςιϊν, διαπιςτϊνουν παραβάςεισ των όρων του άρκρου 68 

του Ν. 3863/2010, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται.  Πταν οι 

παραβιάςεισ διαπιςτϊνονται κατά τθ παραλαβι του ζργου, τα δικαιϊματα που απορρζουν από 

τθ ςφμβαςθ δεν ικανοποιοφνται, καταβάλλονται όμωσ από τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν οι 

αποδοχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ και αποδίδονται οι αςφαλιςτικζσ τουσ ειςφορζσ.  

19. Πταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

διαπιςτϊνουν παραβάςεισ  που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, τθν παράνομθ απαςχόλθςθ 

αλλοδαπϊν ι παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ 

τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν. Επίςθσ, τον ενθμερϊνουν εγγράφωσ για τισ πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που αφοροφν τισ ανωτζρω διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Θ επιβολι δεφτερθσ 

κφρωςθσ ςτον εργολάβο από τα ίδια όργανα κεωρείται υποτροπι και οδθγεί υποχρεωτικά: α) 

ςτθν καταγγελία  τθσ ςφμβαςθσ και β) επιφζρει από το χρόνο επιβολισ τθσ δεφτερθσ κφρωςθσ 

τον αποκλειςμό του εν λόγω εργολάβου από δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ για τρία (3) ζτθ. 

20. Σε περίπτωςθ μθ ςυνεποφσ εκτζλεςθσ μζρουσ ι όλων των κακθμερινϊν εργαςιϊν, κα καταπίπτει 

αυτοδίκαια υπζρ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. ποινικι ριτρα μζχρι ποςοςτοφ 4% επί του μθνιαίου τιμιματοσ 

για κάκε θμζρα μθ ςυνεποφσ εκτζλεςθσ μζρουσ ι όλων των κακθμερινϊν εργαςιϊν και κα 

παρακρατείται από το μθνιαίο τίμθμα. 

21. Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.  διατθρεί το δικαίωμα, με μονομερι διλωςι του, να κθρφξει τον παρζχοντα 

υπθρεςίεσ ζκπτωτο, κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ του, από τθ ςφμβαςθ και μάλιςτα αηθμίωσ ςε 

περίπτωςθ ακζτθςθσ, γενικά οποιουδιποτε ςυμβατικοφ όρου. 

22. Σε περίπτωςθ που ο παρζχων υπθρεςίεσ, κθρυχκεί ζκπτωτοσ, το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. δικαιοφται να 

αξιϊςει ςωρευτικά και τθν ανόρκωςθ κάκε ηθμίασ του, κατά τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ ελλθνικισ 

νομοκεςίασ. 

 

Άρκρο 3: ΑΜΟΙΒΘ – ΕΞΟΔΑ 

Ωσ αντάλλαγμα για τθ παροχι όλων των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ που προβλζπονται ςτο παρόν και το 

Ραράρτθμα αυτοφ, το ΤΑΜΕΙΟ υποχρεοφται να καταβάλλει προσ τον ΑΝΑΔΟΧΟ το ςυνολικό  ποςό των 

……………………………………………………….. και αναλυτικά ανά κτίριο ωσ εξισ: 

………………………………………………………………………. 

1. Συμφωνείται ρθτά και ανεπιφφλακτα μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ότι το εν λόγω ποςό 

είναι εφλογο και δίκαιο, ανταποκρίνεται δε πλιρωσ ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δυνάμει του 

παρόντοσ.  

2. Στο ωσ άνω ποςό ςυμπεριλαμβάνονται  τα απαιτοφμενα υλικά κακαριότθτασ και απολφμανςθσ 

του παραπάνω κακαριςμοφ, κακϊσ και το εφλογο ποςοςτό του διοικθτικοφ κόςτουσ τθσ 

παροχισ των υπθρεςιϊν, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων 
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υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ.  Θ ωσ άνω τιμι δεν 

υπόκεινται ςε καμία αναπροςαρμογι ι ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, κα ιςχφουν 

δε και κα δεςμεφουν τον προμθκευτι μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

3. Μετά τθν κανονικι, εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ του ζργου ενόσ μθνόσ κα γίνεται 

εξόφλθςθ του αντίςτοιχου μζρουσ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, αφοφ προςκομιςκοφν τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

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

i. Θ πλθρωμι εκάςτου τιμολογίου, θ οποία υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κα 

γίνεται ςτο τζλοσ κάκε δεδουλευμζνου μινα με ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ςτο όνομα του 

δικαιοφχου μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ και τθ γνωςτοποίθςθ του 

τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του δικαιοφχου ςε μορφι ΙΒΑΝ, που ςυνοδεφεται από αντίγραφο (απλι 

φωτοτυπία) τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τθσ Τράπεηασ ςτθν οποία τθρείται ο λογαριαςμόσ 

ι από βεβαίωςθ τθσ Τράπεηασ αυτισ όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 

«Κακοριςμόσ Διαδικαςίασ και λοιπϊν τεχνικϊν λεπτομερειϊν για τθν πλθρωμι δθμοςίων 

δαπανϊν από τισ Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 3172/Β/13.12.2013) και μετά τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο των 

νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016 των κάτωκι δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 

τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι: 

α. Ριςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ   

β. Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ   

γ. Μθνιαίο Ραρουςιολόγιο Ρροςωπικοφ   

δ. Μθνιαία Βεβαίωςθ από το αρμόδιο ΙΚΑ (Α.Ρ.Δ.), για τθν απόδειξθ τθσ αςφάλιςθσ του 

απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςυνοδευόμενθ από τθ ςχετικι απόδειξθ πλθρωμισ των 

αντίςτοιχων αςφαλιςτικϊν και εργοδοτικϊν ειςφορϊν ςτο ΙΚΑ.   

ε. Ατομικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςε περίπτωςθ αλλαγισ 

εργαηομζνου για οποιοδιποτε λόγο.   

ςτ. Απόδειξθ κατάκεςθσ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ ςε ατομικοφσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, ςε 

περίπτωςθ που θ πλθρωμι των εργαηομζνων πραγματοποιείται μζςω τραπζηθσ. η. Μιςκοδοτικι 

Κατάςταςθ   

θ. Βεβαιϊςεισ αποδοχϊν, υπογεγραμμζνεσ από τον κάκε ζνα εργαηόμενο ξεχωριςτά, ςε 

περίπτωςθ που θ πλθρωμι τουσ δεν πραγματοποιείται μζςω τραπζηθσ, κακϊσ και κάκε άλλο 

δικαιολογθτικό που τυχόν κα ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και 

τθν πλθρωμι.  
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5. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 

κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 

τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 

πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.  

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 

τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 350 του ν.4412/2016.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.  

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.  

6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα εκδίδει ςτο τζλοσ κάκε μινα Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν για κάκε κτίριο 

χωριςτά και το οποίο κα εξοφλείται εντόσ 60 (εξιντα) θμερολογιακϊν θμερϊν. Με τθν εξόφλθςθ 

αυτοφ αποςβζνεται οποιαδιποτε υποχρζωςθ του ΤΑΜΕΙΟΥ δυνάμει του παρόντοσ. 

7. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ αναγνωρίηουν και ςυνομολογοφν ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι ςτο 

παραπάνω ποςό περιλαμβάνονται όλεσ ανεξαιρζτωσ οι αμοιβζσ του προςωπικοφ του Αναδόχου 

με όλεσ τισ ανάλογεσ πάςθσ φφςεωσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ, επιδόματα και προςαυξιςεισ από 

οποιαδιποτε αιτία όπωσ ενδεικτικά, ειςφορζσ ΙΚΑ, επιδόματα αδείασ, Δϊρα Χριςτουγζννων και 

Ράςχα κ.τ.λ.  

8. Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να εκχωριςει τθν απαίτθςι του ςε τρίτον χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ 

του Εργοδότθ. Ο Εργοδότθσ, εάν δεν ςυναινζςει εγγράφωσ ςτθν εκχϊρθςθ, ζχει το δικαίωμα να 

αρνθκεί τθν καταβολι ςε κάκε τρίτο. 

 

 

Άρκρο 4: ΔΙΑΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

1. Το παρόν ςυμφωνείται οριςμζνου χρόνου διάρκειασ ενόσ ζτουσ(1)  και θ ιςχφσ του αρχίηει 

………… και λιγει  ………………. με δυνατότθτα παράταςθσ, εκ μζρουσ του πρϊτου των 

ςυμβαλλόμενων, μζχρι ………… με τουσ ίδιουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ.  
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2. Θ ιςχφσ του παρόντοσ λιγει κατόπιν καταγγελίασ από οποιοδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, 

θ οποία κοινοποιείται με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τον αντιςυμβαλλόμενο. Τα αποτελζςματα 

τθσ καταγγελίασ αρχίηουν μετά τθν πάροδο ενόσ μθνόσ από τθν λιψθ τθσ και ζχει ιςχφ μόνο για 

ςπουδαίο λόγο ςχετιηόμενο με τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων. 

3. Θ ιςχφσ του παρόντοσ λιγει επίςθσ αυτομάτωσ ςε περίπτωςθ λιξθσ τθσ ευκφνθσ του ΤΑΜΕΙΟΥ 

για τθν Εγκατάςταςθ, αντικείμενο το οποίο δεν μπορεί να αναλάβει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

4. Σε περίπτωςθ υπαίτιασ παράβαςθσ οποιαςδιποτε από τισ διατάξεισ του παρόντοσ που 

κεωροφνται  όλεσ ουςιϊδεισ, το μθ υπαίτιο ςυμβαλλόμενο μζροσ δικαιοφται να καταγγείλει 

γραπτϊσ τθν παροφςα με άμεςθ ιςχφ με ςυςτθμζνθ επιςτολι του προσ τον αντιςυμβαλλόμενο, 

χωρίσ να αποκλείεται οποιαδιποτε περαιτζρω ευκφνθ του υπαιτίου προσ αποηθμίωςθ.   

 

Άρκρο 5: ΕΥΘΥΝΘ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει πλιρωσ τον ΤΑΜΕΙΟ για οποιαδιποτε ηθμιά προκλθκεί ςτον 

τελευταίο θ οποία οφείλεται ςε δόλο ι βαρεία αμζλεια είτε του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είτε του προςωπικοφ 

φφλαξθσ θ οποία αποδειχτεί.  

 

Άρκρο 6: Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ του Ζργου 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ζχει κατακζςει τθν υπ’ αρικ…………………………….. Εγγυθτικι Επιςτολι καλισ Εκτζλεςθσ 

…………………………………………………………. των όρων τθσ ςφμβαςθσ, χρονικισ ιςχφοσ αορίςτου χρόνου, το φψοσ 

τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ του Ζργου, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., ιτοι εγγυθτικι επιςτολι ποςοφ……………….. ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν υπ’ αρικ. πρωτ. ………………………………..διακιρυξθ υπ’ αρικ. …………………. του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ με τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον 

τθρικθκαν όλοι οι όροι τθσ παροφςασ και τθν εκκακάριςθ του ςυνόλου των απαιτιςεων από τα εδϊ 

ςυμβαλλόμενα μζρθ.  

 

Άρκρο 7: ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

Κανζνα ςυμβαλλόμενο μζροσ δεν μπορεί να υποκαταςτακεί ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του που 

απορρζουν από το παρόν παρά μόνο μετά από ζγγραφθ ςυναίνεςθ του άλλου ςυμβαλλόμενου μζρουσ.  

 

Άρκρο 8: ΡΛΘΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ είναι ι μόνθ που ιςχφει μεταξφ των εδϊ ςυμβαλλομζνων μερϊν, περιζχει τθν 

πλιρθ και ολοκλθρωμζνθ βοφλθςθ και ςυμφωνία των μερϊν και υπεριςχφει κάκε άλλθσ προθγοφμενθσ 

ςυμφωνίασ και διλωςθσ μεταξφ των μερϊν ςε ςχζςθ με το ςυμβατικό αντικείμενο. 
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Άρκρο 9: ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

Το προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν επιτρζπεται να λαμβάνει, διαχειρίηεται, εξετάηει, αντιγράφει, 

διαβάηει αντικείμενα ι ζγγραφα που βρίςκονται ςτα κτιρια του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. Το προςωπικό του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν επιτρζπεται να ανοίγει ντουλάπια, ςυρτάρια και τουσ φακζλουσ ςτα γραφεία και 

λοιποφσ χϊρουσ. Το προςωπικό του Αναδόχου απαγορεφεται να επιδιϊκει ςκόπιμα να ενθμερωκεί, να 

εξετάςει, να ανακαλφψει και να αντιγράψει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με προϊόντα, ςχζδια, επιχειρθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ ι οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ υπάρχουν ςτισ Εγκαταςτάςεισ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. Εάν 

τυχαία, προςωπικό του Αναδόχου αποκτιςει τζτοια γνϊςθ, πρζπει να φερκεί με απόλυτθ 

εμπιςτευτικότθτα και δεν πρζπει να αποκαλφψει αυτζσ τισ πλθροφορίεσ ςε οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο, 

εκτόσ από τουσ υπευκφνουσ του Ταμείου. Το προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα αναφζρει αμζςωσ 

οποιοδιποτε περιςτατικό ενδεχομζνωσ τουσ κάνει να υποψιαςτοφν ότι απόρρθτεσ πλθροφορίεσ ζχουν 

κλαπεί, διαδοκεί ι αντιγραφεί από μθ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 

 

Άρκρο 10: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο προςωπικό του τισ νόμιμεσ άδειεσ, ρεπό κ.λ.π. και να καλφπτει τα 

κενά από αςκζνειεσ ι αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ για τθν εκπλιρωςθ των αναλαμβανόμενων υποχρεϊςεων 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ απεργίασ του προςωπικοφ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ειδοποιιςει τθν ανακζτουςα αρχι ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ πριν και να εξαςφαλίςει ικανό αρικμό ατόμων 

για τθ διεκπεραίωςθ τθσ εργαςίασ.  

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τθν θλεκτρονικά 

υποβαλλόμενθ κατάςταςθ προςωπικοφ που κα αναλάβει τον κακαριςμό των κτιρίων. Για τουσ 

αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ κα υποβάλλεται και άδεια εργαςίασ. Μαηί με το τιμολόγιο παροχισ 

Υπθρεςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζτει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν θλεκτρονικά 

υποβαλλόμενθ κατάςταςθ προςωπικοφ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτο Δθμόςιο και ςτουσ 

αςφαλιςτικοφσ φορείσ. Σε περίπτωςθ που δεν τθροφνται αυτζσ, θ ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να 

τον κθρφξει ζκπτωτο. Ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι θ εργαςία κα εκτελείται με προςοχι και επιμζλεια και κα 

είναι υπεφκυνοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα για 

όλο το χρόνο τθσ εργαςίασ του και για όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ και φζρει κάκε αςτικι και 

ποινικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ λόγω πλθμμελοφσ κακαριότθτασ των χϊρων.  

 

Άρκρο 11: ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ  

Αρμόδια για τθν επίλυςθ κάκε διαφοράσ που ανακφπτει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ είναι 

αποκλειςτικά τα Δικαςτιρια τθσ Ακινασ. 
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Κάκε τροποποίθςθ τθσ παροφςθσ ςυμφωνείται και καταρτίηεται μόνο εγγράφωσ. 

Αφοφ ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά και ςυνομολογικθκαν τα παραπάνω, ςυντάςςεται θ παροφςα 

ςφμβαςθ και υπογράφεται ςε τρία πρωτότυπα, ζνα (1) εκ των οποίων κα δοκεί ςτον Ανάδοχο και δφο (2) 

ςτο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον Ανάδοχο 

……………………… 

 

Για το Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΩΝ» 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΠΟΣΑ 

Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ. 
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α/α Ρεριγραφι Κακθμερινά
1 φορά τθν 

εβδομάδα

1 φορά ανά 

15 μζρεσ

1 φορά 

το μινα

1 Κακαριςμόσ εξωτερικισ ειςόδου πάρκινγκ και κτιρίου

2 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα ειςόδου κτιρίου

3 Κακαριςμα τηαμαρίασ κυρίωσ πόρτασ ειςόδου του κτιρίου

4 Κακαριςμόσ ανελκυςτιρων (δάπεδο, καμπίνα, πλθκτρολόγιο)

5 Κακαριςμόσ επιτοίχιων πινακίδων

6 Κακαριςμόσ αρχείων υπογείου

7 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα κυρίωσ κλιμακοςταςίου

8 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα βοθκθτικοφ κλιμακοςταςίου

9 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα γραφείων, αναμονϊν γραφείων, κοινοχριςτων χϊρων

10 Κακαριςμόσ γραφείων, ςυρτιαρζρων(εξωτ.), καρεκλϊν, πάγκων, ςταχτοδοχείων (γραφείων και επιδαπζδια)

11 Κακαριςμόσ Θ/Υ, πλθκτρολογίων, εκτυπωτϊν, τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, φαξ, φωτοαντιγραφ.μθχανθμάτων

12 Αποκομίδι απορριμμάτων και κακαριςμόσ κάδων (γραφείων, αναμονϊν γραφείων, κουηινϊν WC)

13 Κακαριςμόσ ερμαρίων (εξωτ.)

14 Κακαριςμόσ όλων των πορτϊν

15 Κακάριςμα τοίχων (ςτακερϊν και διαχωριςτικϊν)

16 Κακαριςμόσ διακοπτϊν φϊτων και κλιματιςτικϊν

20 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα WC

21 Κακαριςμόσ πλακιδίων, λεκανϊν, νιπτιρων

22 Τοποκζτθςθ ειδϊν ευπρεπιςμοφ (χειροπετςετϊν, χαρτιοφ υγείασ)

23 Κακαριςμόσ βεραντϊν, γλαςτρϊν, ηαρντινιζρων

24 Κακαριςμόσ όλων των τηαμιϊν του κτιρίου

25 Κακαριςμόσ ταράτςασ
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